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УВОД
Чланом 36. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12–УС и 72/12) утврђена је обавеза Владе да поднесе Народној скупштини
извештај о раду за протеклу годину.
Извештај о раду Владе за 2013. годину заснован је на извештајима органа државне управе,
сагласно члану 78. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 − пречишћен текст,
69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13). Извештаји органа државне управе су припремљени у
складу са Инструкцијама за сачињавање Извештаја о раду Владе за 2013. годину, које је донео
Генерални секретар Владе 012 Број: 021-547/2014 од 21. јануара 2014. године, којима је утврђена
методологија, поступак и структура извештаја.
Извештај је исказан по министарствима, посебним организацијама и службама Владе и
садржи:
1) податке о органу државне управе;
2) наративни део;
3) табеле са актима које је Влада предложила Народној скупштини;
4) табеле са актима које је донела Влада;
5) табеле са прописима које је донео орган државне управе;
6) програме/пројекте, са постигнутим резултатима.
Посебно су наведени закони о потврђивању међународних уговора, према делокругу органа
државне управе.
Извештај о раду Владе за 2013. годину припремио је Генерални секретаријат Владе у сарадњи
са Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

2. Председник
Владе и министар
унутрашњих
послова

Ивица Дачић

3. Делокруг

На основу члана 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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.

У oбласти сузбијања организованог финансијског криминала откривене су три организоване
криминалне групе са 55 чланова - прва, која је на подручју Полицијске управе у Шапцу фингирањем
саобраћајних незгода и наплатом осигурања оштетила осигуравајућа друштва за преко 6,4 милиона
динара (пријављено 19 лица); друга од 30 чланова (радници Управе царина, власници и одговорна
лица предузећа и др.), која је организованим злоупотребама приликом увоза и царињења робе из НР
Кине, прибавила имовинску корист од преко 200 милиона динара, за колико је оштећен буџет
Републике Србије и трећа група састављена од укупно шест чланова (међу којима су два полицијска
службеника), која се бавила фалсификовањем и продајом путних исправа, личних карата и других
докумената израђених на основу података добијених од лица која су „продала идентитет“.
Целокупним активностима на сузбијању трговине и кријумчарења опојне дроге oткривено је 5.631
кривично дело у вези са опојном дрогом што је за 18,2% више у односу на 2012. годину (4.764).
Реализовано је 6.169 заплена и заплењене су 3,4 тоне опојне дроге од чега 71,4 кг кокаина, 56,6 кг
хероина, преко три тоне марихуане, око 20,3кг екстазија, преко 22кг амфетамина, преко 211кг
осталих наркотика итд. Наведена количина заплењених наркотика је за преко 43% већа у односу на
2012. годину (2,4 тоне). Спроведене су две опсежне акције под називом „Гром“ и „Гром 1“, почетком
и крајем децембра 2013. године, у циљу хапшења непосредних продаваца и кријумчара опојне дроге
и разбијања њихових мрежа. У обе акције, против 494 лица поднета је 481 кривична пријава због 534
кривична дела и то 368 кривичних дела у вези са опојном дрогом, 110 кривичних дела недозвољене
производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја, 19 кривичних дела тешке
крађе итд. Заплењена су око 72кг опојне дроге од чега 62кг марихуане и 7,3 кг хероина, али и преко
11.000 комада различитих наркотика. Одузета су и 42 пиштоља, 26 пушака, 11 ваздушних пушака,
шест ловачких пушака, четири гасна пиштоља, по два револвера, аутоматске пушке и малокалибарске
пушке, пушкомитраљез, карабин, четири бомбе, три димне бомбе, 3.924 комада муниције различитог
калибра, 525гр пластичног експлозива и 530 гр експлозива, 31 путничко и теретно возило, преко тоне
дувана, око 990.000 динара, преко 77.000 евра итд. У оквиру трговине људима присутне су исте
тенденције као и ранијих година, а односе се на присуство тзв. унутрашње трговине људима. Због
извршених 70 кривичних дела поднето је 30 кривичних пријава против 62 лица због основане сумње
да су извршила кривична дела трговине људима којима је оштећенo 45 (63) држављана Републике
5

Србије. У сузбијању кријумчарења људи против 283 извршиоца поднете су 194 (165) кривичне
пријаве због организованог илегалног пребацивања преко државне границе укупно 1.737 (1.560) лица,
међу којима је највише држављана Пакистана, 450. У оквиру борбе против корупције откривено је
2.071 кривично дело са елементом корупције због којег је пријављено 2.536 лица. Ангажовање је
било усмерено на различите друштвене области. Посебан акценат дат је на откривању сложенијих
облика корупције у раду органа државне управе (издваја се хапшење бившег помоћника министра за
заштиту животне средине и просторног планирања због примања мита како би омогућио незаконито
стицање права својине на већ изграђеном објекту) и у јавним предузећима (издваја се кривична
пријава поднета против три руководиоца Рафинерије нафте Панчево „НИС“ а.д. због примања мита
ради фаворизовања предузећа у оквиру поступка јавне набавке). Укупан број кривичних дела у 2013.
години је 113.205, што је за 17% више у односу на 2012. годину (96.798), док проценат расветљавања
кривичних дела са НН учиниоцима износи 49,7%. У области сузбијања привредног криминала
откривено је 7.276 (8.715) кривичних дела, а акценат је био на откривању сложенијих кривичних дела
и са већим материјалним оштећењем. Ангажовање је било нарочито усмерено на откривање
различитих злоупотреба у банкарском пословању, у грађевинском предузетништву, у вези са
избегавањем пореских обавеза, у промету акцизних производа, у вези са јавним набавкама, у
откривању различитих видова превара и превара у осигурању, а посебно у раду органа локалне
самоуправе и др. Радна група УКП која је формирана ради утврђивања кривичне одговорности
учесника у поступку 24 спорне приватизације означене у извештају Савета за борбу против корупције
и других сложенијих злоупотреба у привредном пословању, предузела је интензивне активности које
су резултирале откривањем злоупотреба приликом доделе кредита („Развојна банка Војводине“ а.д.из
Новог Сада и ''Агробанка'' а.д. из Београда); приликом и након спроведеног поступка приватизације
(„Југоремедија“ а.д, „Срболек“ а.д, ''Технохемија'' а.д. из Београда и ''Ветеринарски завод''); приликом
стицања власништва над земљиштем у државној својини („Слога“ а.д. из Новог Сада); приликом
набавке регресираног минералног ђубрива („ХИП Азотара“ д.о.о. из Панчева), приликом продаје
пакета акција по нижој тржишној вредности („Лука Београд“) итд. Откривене су и разне малверзације
у пословању предузећа „Галеника“ а.д. из Београда и АТП „Војводина“ из Новог Сада итд. Очуван је
стабилан јавни ред и поред повећаног броја одржаних јавних скуповa (са 60.615 у 2012. години на
62.649 у 2013. години). Преко 80% чине спортске манифестације, а преостало чине скупови
синдикалног (479), политичког (692), верског (714) и културно забавног садржаја (3.158). Одржано је
168 непријављених скупова, 41 је прекинут, а 27 је забрањено. Предузете су посебне мере обезбеђења
21. Светског првенства у рукомету за жене на којем су учествовале репрезентације из 24 земље, а
захваљујући доброј координацији и интензивној међународној полицијској сарадњи, све утакмице у
оквиру Светског првенства протекле су без нарушавања јавног реда. Безбедносну проблематику у
школским срединама карактеришу 6.003 безбедносно интересантна догађаја што је за 17% више у
односу на 2012. годину. У разним облицима насилничког понашања 45 ученика је задобило тешке, а
349 ученика лаке телесне повреде. Стање безбедности саобраћаја, карактерише смањење укупног
броја саобраћајних незгода, као и броја погинулих лица. Евидентирано је 37.127 саобраћајних
незгода, што је у односу на 2012. годину, мање за 1,3%. Број незгода са настрадалим лицима повећан
је за 1,1% (са 13.362 на 13.510). Број погинулих лица смањен је за преко 6% (са 688 на 643), док је
број повређених већи (са 18.435 на 18.444). Остварено је стабилно стање безбедности на државној
граници. Државну границу је прешло око 50,2 милиона путника, што је највећи промет на српској
државној граници регистрован током последњих 10 година. За разлику од последњих неколико
година, у области илегалних миграција регистрован је тренд смањења. Откривено је 8.735 (15.007)
илегалних миграната најчешће држављана афроазијског комплекса. Заплењено је преко 1,4 тоне
опојне дроге што је најзначајнија заплена у последњих 10 година. Предузете су интензивне
активности у циљу сузбијања појаве лажних азиланата - наших држављана који посредством
туристичких агенција или у сопственој режији одлазе у земље ЕУ са намером да добију азил. Поднето
је девет кривичних пријава против 12 држављана Републике Србије због кривичног дела омогућавање
злоупотребе остваривања права азила у страној држави. Изразито је повећан број тражилаца азила у
Републици Србији у односу на 2012. годину (са 2.723 на 5.065), а међу овим лицима највише је
држављана Сирије 1.338 (26%) и др. Обављене су обимне активности по управним пословима. Издато
је 408.786 путних исправа и уручене 708.142 биометријске личне карте, као и 737.064 саобраћајних и
467.550 возачких дозвола. Донето је 12.050 решења о пријему и упис у држављанство за преко 15.700
лица. По разним основама је одузето преко 10.000 комада оружја. Aктивности у области заштите и
спасавања биле су усмерене на поновно успостављање система цивилне заштите. У оквиру тога,
отпочето је са реализацијом обуке припадника специјализованих јединица цивилне заштите и то за
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заштиту од пожара, збрињавање, спасавање на води и под водом и из рушевина. Мањи је број
интервенција ватрогасно - спасилачких јединица у односу на 2012. годину за 36,2%, а најбројније су у
пожарима и експлозијама. И даље је доминантан број интервенција у пожарима на отвореном
простору (60% од укупног броја интервенција у свим пожарима). Одвијале су се појачане спасилачке
активности и то у поплавама на подручју 11 градова, што потврђује чињеницу да овa врстa ванредних
догађаја представља један од највећих безбедносних ризика у земљи у овој области. Усвојен је
Правилник о функционисању Српско – руског хуманитарног центра (у априлу) и договорена
динамика његовог развоја (у септембу 2013. године). У склопу европских интеграција, Министарство
је узело учешће у процесу експланаторног и билатералног скрининга у вези преговарачког поглавља
24 („Правда, слобода, безбедност“), који су одржани октобра и децембра у Бриселу. Посебна пажња
посвећена је унапређењу полицијске сарадње кроз потписивање билатералних споразума. Потписан
је Споразум о полицијској сарадњи са Белорусијом и Трилатерални Меморандум о разумевању у
области унутрашњих послова између Мађарске, Аустрије и Србије. У области борбе против
организованог криминала, потписан је Споразум између влада Републике Србије и Литваније о
сарадњи у области борбе против организованог криминала. У циљу унапређења сарадње у области
граничне безбедности потписан је Протокол о оснивању и функционисању Заједничког центра за
полицијску сарадњу Србије, Црне Горе и БиХ, као и протоколи о мешовитим патролама са
Мађарском и Хрватском. Протокол о сарадњи током летње туристичке сезоне потписан је са Црном
Гором, док су са Македонијом потписани протоколи о сарадњи током летње и зимске туристичке
сезоне. У области заштите и спасавања, потписан је Споразум о узајамној помоћи у случају
катастрофа са Мађарском. У области реадмисије потписан је Споразум са БиХ и протоколи за
спровођење споразума о реадмисији са Грчком и Кипром. Узето је учешће на бројним међународним
конференцијама и скуповима који третирају различите аспекте међународне безбедности, међу
којима се посебно издвајају 30. Међународна конференција о борби против незаконитог промета
опојних средстава у организацији Органа за заштиту права (IDEC) и Регионална конференција о
борби против корупције земаља Југоисточне Европе, која је поводом Међународног дана борбе
против корупције и обележавања десетогодишњице од усвајања Конвенције УН одржана крајем
године у Сарајеву. Полицијски службеници ангажовани су у мировним мисијама УН у Либерији,
Хаитију и Кипру. Закључно са 2013. годином, полицијски официри за везу деташирани су у SELEC
центар у Букурешту, као и у амбасаде у Москви, Вашингтону, Будимпешти и Скопљу. Интензивно се
радило на припреми стратешких докумената. Влада Републике Србије, крајем априла донела је
Стратегију полиције у заједници, која даје смернице у успостављању и развоју нових начина сарадње
полиције са грађанима, заједницом и институцијама ради повећања личне и колективне безбедности;
усвојена је и Национална стратегија за борбу против недоличног понашања на спортским приредбама
за период од 2014. до 2018. године, као и Акциони план за њено спровођење; усвојен је Акциони план
(за 2013. и 2014.) за спровођење Стратегије контроле стрељачког и лаког оружја у Републици Србији
за период 2010 – 2015. године; са представницима државних органа и организација цивилног друштва
израђен је нацрт Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и
децом и заштите жртава у Републици Србији за период од 2014. до 2020. године, као и нацрт
Акционог плана (за 2014. - 2015.). У склопу реализације низа реформских пројеката издвајају се:
пројекти чији је циљ унапређење борбе против корупције и то: ''Јачање капацитета полиције и
правосуђа за борбу против корупције у Србији'' (PACS); ''Заједничка гранична антикорупцијска
иницијатива'' и др. У склопу борбе против кријумчарења и трговине опојне дроге издваја се твининг
пројекат „Имплементација Стратегије за борбу против опојних дрога – компонента смањења понуде
и тражње“, вредности 1,5 милиона евра (започета израда нове Националне стратегије за борбу против
дрога за период од 2014. - 2020. године); пројекат ''Нови Сад - Сегедин - прекогранична сарадња у
развоју усклађених метода и изради заједничке базе података за анализу дизајнерских дрога'',
вредности 462.000 евра и др. У области унапређења стратешког планирања издвајају се пројекти:
„Развој стратешког планирања и унапређење хоризонталне комуникације у МУП“, вредности 1,5
милиона евра и „Развој капацитета за стратешко управљање у МУПРС“, вредности скоро милион
евра. У оквиру пројекта „Представљање модерног концепта управљања људским ресурсима у
МУПРС“, вредности око 1,5 милиона евра израђен је нацрт Стратегије развоја људских ресурса у
МУП-у док је у оквиру пројекта „МОЛИ“ Србија, укупног буџета 2,2 милиона евра, започета израда
нове Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Издвајају се и Програм за
развој МУП-а са укупним буџетом од око четири милиона евра; пројекат "Унапређење међусекторске
сарадње и изградња капацитета Министарства унутрашњих послова и Министарства правде у
области правде и унутрашњих послова, као приоритетној области процеса ЕУ интеграција“;
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''Пројекат унапређења система управљања информацијама, фаза 3'' (MIIP3), вредности око 4,3
милиона евра и др. Посебна пажња посвећена је јавности у раду. Издато је 557 саопштења за јавност,
поступано по 4.653 захтева новинара за разговор са полицијским службеницима и израђено 8.575
прилога којима се представља рад овог Министарства путем веб сајта на интернету. Примљено је
укупно 1.867 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, што је за 5,5% више у
односу на 2012. годину. Примљено је укупно 198 захтева у складу са Законом о заштити података о
личности или преко 20% више у односу на 2012. годину.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

1.

I
Закон о детективској
делатности

2.

Закон о приватном
обезбеђењу

Опис

Статус

II
Уређује се рад правних и
физичких лица регистрованих за
детективскe послове, услове за
њихово оснивање, начин
пословања и остваривање надзора
над њиховим радом
Уређује се рад правних и
физичких лица регистрованих за
послове приватног обезбеђења,
услови за њихово оснивање,
начин пословања и остваривање
надзора над њиховим радом

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
104/13
27. новембар

Референтни
документ
V
/

104/13
27. новембар

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

2. Уредба о начину
ангажовања ствари за
потребе заштите и
спасавања и начину
остваривања права на
накнаду за коришћење
истих

II
Члан 45. став 1. Закона
о Влади ("Службени
гласник PC", бр. 55/05,
71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС и 72/12)
Члан 20. став 5, члана
24. став 2. и члана 69.
став 4. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник
РС“ бр. 111/09, 92/11 и
93/12)

III
Професионални и етички
развој полицијске службе у
складу са демократским
вредностима, безбедносним
изазовима и потребама
грађана и заједнице
Уређује се начин
ангажовања покретних и
непокретних ствари, као
опреме и материјалнотехничких средстава које су
грађани, привредна друштва
и друга правна лица дужни
да привремено уступе,
надлежним органима
државне управе, аутономне
покрајине, јединица локалне
самоуправе

3. Уредба о изменама и
допуни Уредбе о цени
обрасца путних исправа
и визе и трошковима

Члан 44. став 2. Закона
о путним исправама
(„Службени гласник
РС“ бр. 90/07, 116/08,

Утврђују се цене образаца
путних исправа и виза и
трошкови достављања
пасоша преко Дипломатског

I
1. Стратегија полиције у
заједници

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
43/13
17. мај

Референтни
документ
V
Стратегија развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

10/13
30. јануар

/

30/13
2. април

/
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достављања пасоша
преко Дипломатског и
конзуларног
представништва
Републике Србије
4. Уредба о изменама
Уредбе о висини накнада
за услуге које пружа
Министарство
унутрашњих послова

5.

Уредба о служби у
активној резерви у
специјализованим
јединицама цивилне
заштите

6.

Уредба о изгледу
униформе и ознака
полицијских службеника

7.

Уредба о измени Уредбе
о висини накнада за
услуге које пружа
Министарство
унутрашњих послова

8.

Уредба о заштити од
неексплодираних
убојних средстава

9.

Уредба о ближим
критеријумима за
одређивање степена
тајности „поверљиво“ и
„интерно“ у
Министарству
унутрашњих послова

76/10) 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 и
72/12)
Члан 182. став 3. Закона
о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
63/09 и 92/11) ) 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 и 72/12)
Члан 100. став 8. Закона
о ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник
РС“ бр. 111/09, 92/11 и
93/12) 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 и
72/12)
Члан 193. став 1. тачка
1) Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 63/09 и
92/11)
Члан 182. став 3. Закона
о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
63/09 и 92/11) ) 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 и 72/12)
Члан 88. став 3. Закона
о ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник
РС“ бр. 111/09, 92/11 и
93/12) 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 и
72/12)
Члан 14. став 4. Закона
о тајности података
(„Службени гласник
РС“ број 104/09) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,

и конзуларног
представништва Републике
Србије

Измене се односе на износе
накнада

31/13
5. април

/

Уређују се услови и начин
ангажовања за службу у
активној резерви у
специјализованим
јединицама цивилне заштите

46/13
24. мај

/

Прописује се изглед
униформе и ознака
полицијских службеника

54/13
21. јун

/

Измене се односе на износе
накнада

57/13
3. јул

/

Уређују се послови заштите
од неексплодираних убојних
средстава, односно послови
у вези са извиђањем,
обележавањем,
проналажењем,
ископавањем, обезбеђењем,
идентификацијом,
уклањањем, транспортом,
привременим складиштењем
и уништавањем НУС

70/13
6. август

/

105/13
29. новембар

/

Прописују се ближи
критеријуми за одређивање
тајних података и степена
тајности „поверљиво“ и
„интерно“ у Министарству
унутрашњих послова

9

10.

Уредба о техничким
захтевима у погледу
безбедности од пожара и
експлозија станица за
снабдевање бродова и
техничких пловних
објеката течним горивом

11.

Уредба о условима за
остваривање права на
посебну пензију
запослених у
Министарству
унутрашњих послова на
територији АП Косово и
Метохија
Уредба о имени Уредбе о
начелима за унутрашње
уређење Министарства
унутрашњих послова

12.

71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС и 72/12)
Члан 123. тачка 3)
Устава Републике
Србије, а у вези са
одредбама Закона о
заштити од пожара
(„Службени гласник
PC”, број 111/09) и
Закона о експлозивним
материјама, запаљивим
течностима и
гасовима („Службени
гласник РС”, бр. 44/77,
45/85, 18/89, „Службени
гласник РС”, бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05)
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 и 72/12)
Члан 22, члан 23. став
1. и члан 129. Закона о
полицији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
63/09 и 92/11)
Члан 10. став 1. тачка 6)
и члан 33. став 1. тачка
1) Закона о ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник
РС“ бр. 111/09, 92/11 и
93/12), а у вези са
чланом 2. Уредбе о
саставу и начину рада
штабова за ванредне
ситуације („Службени
гласник РС“ број 98/10)
Члан 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)

13.

Одлука о образовању
Републичког штаба за
ванредне ситуације

14.

Закључак:
05 број: 018-1335/2013 од
22. фебруара 2013.
године

15.

Закључак:
05 број: 037- 1592/2013
од 28. фебруара 2013.
године

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

16.

Закључак:

Члан 43. став 3. Закона

Прописују се технички
захтеви у погледу
безбедности од пожара и
експлозија које морају да
испуне станице за
снабдевање бродова и
техничких пловних објеката
течним горивом (у даљем
тексту: Станица) приликом
постављања, изградње,
реконструкције, адаптације,
санације, опремања и рада
током века употребе

115/13
26. децембар

/

Уређују се услови на
остваривање права на
посебну пензију и прва на
зсравствено осигурање
запослених у Министарству
унутрашњих послова чије је
место рада на територији
АП Косово и Метохија
У претходној Уредби брише
се у члану 8. став 2.

115/13
26. децембар

/

119/13
30. децембар

/

Образовање Републичког
штаба за ванредне
ситуације, именовање
команданта, начелника и
чланова

106/13
5. децембар

/

/

/

/

/

/

/

Утврђивање Основе за
закључивање Протокола
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Грчке о спровођењу
Споразума између
Републике Србије и
Европске заједнице о
реадмисији лица која
незаконито бораве
Прихвата се Платформа за
вођење преговора о тексту
Меморандума о разумевању
о институционалном оквиру
Иницијативе за превенцију и
спремност у случају
катастрофа за регион
Југоисточне Европе
Утврђује се Основа за
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05 број: 018-1866/2013 од
7. марта 2013. године

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

17.

Закључак:
05 број: 018 -2615/2013-1
од 12. априла 2013.
године

18.

Закључак:
05 број: 337- 3834/2013
од 30. априла 2013.
године

19.

Закључак:
05
број: 018 - 3559/2013 од
30. априла 2013. године

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

20.

Закључак:
05 број: 018 - 4343/2013
од 4. јуна 2013. године

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

21.

Закључак:
05 број: 018 - 5484/2013
од 1. јула 2013. године

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

22

Закључак
05 број: 210-6619/2013 од
9. августа 2013. године

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

23.

Закључак:
05 број: 018- 8387/2013
од 8. октобра 2013.
године

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

закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Белорусије о сарадњи у
борби против криминала
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Литваније о сарадњи у
борби против криминала
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
оперативној и стратешкој
сарадњи између Републике
Србије и Евопске полиције
канцеларије и Меморандума
о размевању о тајности и
безбедности информација
између Републике Србије и
Европске полицијске
канцеларије
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Мађарске о сарадњи и
узајамној помоћи у случају
катастрофа
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Вијећа министара
Босне и Херцеговине о
предаји и прихвату лица
чији је улазак или боравак
незаконит
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Меморандума
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике Бугарске
о сарадњи у области
унутрашње контроле
Усваја се Акциони план за
спровођење Стратегије
контроле стрељачког и лаког
оружја у Републици Србији
за период 2010−2015.
године
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума
о разумевању о
институционалном оквиру
Иницијативе за превенцију и
спремност у случају
катастрофа за регион
Југоисточне Европе

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

73/13
6. август

Стратегија
контроле
стрељачког и
лаког оружја у
Републици Србији
за период 20102015
/

/
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24.

Закључак:
05 број: 018 - 8687/2013
од 16. октобра 2013.
године

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

25.

Закључак:
05 број: 217 - 9820/2013
од 18. новембра 2013.
године

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

26.

Закључак:
05 број: 018 - 10881/2013
од 14. децембра 2013.
године

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

Утврђује се Основа за
закључивање Протокола
између Републике Србије и
Републике Пољске о
спровођењу Споразума
између Републике Србије и
Европске заједнице о
реадмисији лица која
незаконито бораве
Закључак о овлашћењу за
потписивање Меморандума
о разумевању о
институционалном оквиру
Иницијативе за превенцију и
спремност у случају
катастрофа за регион
Југоисточне Европе
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума
о разумевању и сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Српске

/

/

/

/

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

Референтни
документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
8/13
25. јануар

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о обучавању,
наставним плановима и
програмима и нормативима
наставних средстава и
опреме за обучавање
припадника цивилне
заштите
Правилник о програму,
начину и трошковима
полагања стручног испита,
поступку издавања и
изгледу лиценце за процену
ризика
Правилник о врстама и
количинама опасних
материја, објектима и
другим критеријумима на
основу којих се сачињава
План заштите од удеса и
предузимају мере за
спречавање удеса и
ограничавање утицаја удеса
на живот и здравље људи,
материјална добра и
животну средину
Правилник о програму и
начину полагања посебног
стручног испита за
инспекторе заштите од
пожара
Правилник о облику,

II
Члан 120. став 7. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

III
/

Члан 49а став 8. Закона о о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

8/13
25. јануар

Члан 73. став 3. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

8/13
25. јануар

Члан 74. став 2. Закона о
заштити од пожара
(„Службени гласник PC”,
број 111/09)

/

8/13
25. јануар

Члан 18. став 2. и члана

/

11/13
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6.

7.

8.

9.

садржини и изгледу ознака
и друге сигнализације за
обележавање граничног
прелаза и његовог подручја
и облику, садржини и
начину постављања
посебних табли и
сигнализације којима се
упозорава на
приближавање граничној
линији
Правилник о униформи и
ознакама цивилне заштите,
ознакама функција и
специјалности и личној
карти припадника цивилне
заштите
Правилник о допуни
Правилника о начину
вршења контроле и
непосредног регулисања
саобраћаја на путевима и
вођењу обавезних
евиденција о примени
посебних мера и
овлашћења - измене
Правилник о садржају и
начину вођења Регистра
привредних друштава и
других правних лица која
рукују опасним материјама
Правилник о начину
ношења униформе
полицијских службеника

10.

Правилник о обуци, начину
спровођења испита и
вођењу евиденција за
возача трамваја

11.

Правилник о обуци, начину
спровођења испита и
вођењу евиденција за
возача туристичког воза

12.

Упутство о службеној
пратњи ванредног превоза у
друмском саобраћају

13.

Правилник о поступку
пријављивања и
одјављивања пребивалишта
и боравишта грађана,
пријављивању привременог
боравка у иностранству и
повратака из иностранства,

52. став 4. Закона о
заштити државне границе
(„Службени гласник РС”,
број 97/08)

1. фебруар

Члан 116. став 5. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

13/13
8. фебруар

Члан 2. став 5. и члан 278.
став 6. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11)

/

31/13
5. април

Члан 78. став 3. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

53/13
18. јул

Члан 193. став 2. тачка 2)
Закона о полицији
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/05, 63/09 и 92/11)
Члан 205. став 5. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 121. став 4. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 10. став 2. Закона о
полицији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
63/09- УС и 92/11) и члана
15. став 1. Закона о
државној управи
(„Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
Члан 26. Закона о
пребивалишту и
боравишту грађана
(„Службени гласник РС”,
број 87/11)

/

64/13
24. јул

/

66/13
26. јул

/

66/13
26. јул

/

68/13
1. август

/

68/13
1. август
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

пасивизирања
пребивалишта и боравишта,
обрасцима и начину вођења
евиденције
Правилник о изменама
Правилника о полагању
стручног испита и условима
за добијање лиценце и
овлашћења за израду
Главног пројекта заштите
од пожара и посебних
система и мера заштите од
пожара
Правилник о службеној
значки и службеној
легитимацији полицијских
службеника
Правилник о садржају и
начину вођења евиденције
о припадницима органа,
јединица, служби и другим
учесницима и о средствима
и опреми у цивилној
заштити
Правилник о садржају,
начину вођења и роковима
чувања евиденција из
области оспособљавања
кандидата за возаче
Правилник о организовању,
спровођењу и начину
полагања возачког испита,
вођењу и роковима чувања
евиденција о возачком
испиту и условима које
мора да испуни возило на
којем се обавља возачки
испит
Правилник о теоријској и
практичној обуци
кандидата за возаче

Правилник о условима које
мора да испуњава
привредно друштво,
односно огранак
привредног друштва или
средња стручна школа који
врше оспособљавање
кандидата за возаче
Упутство о измени
Упутства о службеној
пратњи ванредног превоза у
друмском саобраћају

Члан 32. став 3. и члана
38. став 3. Закона о
заштити од пожара
(„Службени гласник PC”,
број 111/09)

/

87/13
4. октобар

Члан 193. став 2. тачка
2) Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр.
101/05, 63/09 и 92/11)
Члан 118. став 2. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

89/13
10. октобар

/

91/13
18. октобар

Члан 211. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 232. став 7. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)

/

93/13
25. октобар

/

93/13
25. октобар

Члан 213. став 3, члана
214. став 2. и члана 215.
став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 210. став 1. и члана
230. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)

/

93/13
25. октобар

/

93/13
25. октобар

Члан 10. став 2. Закона о
полицији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05,
63/09 и 92/11) и члана 15.
став 1. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05,

/

96/13
1. новембар
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Правилник о врсти,
критеријумима и поступку
за доделу признања и
награда за нарочите успехе
у области заштите и
спасавања
Правилник о измени
Правилника о поступку
пријављивања и
одјављивања пребивалишта
и боравишта грађана,
пријављивању привременог
боравка у иностранству и
повратака из иностранства,
пасивизирања
пребивалишта и боравишта,
обрасцима и начину вођења
евиденције
Правилник о измени
Правилника о стручним
испитима запослених у
Министарству унутрашњих
послова
Правилник о допуни
Правилника о изградњи
станица за снабдевање
горивом моторних возила и
за ускладиштење и
претакање горива

Правилник о изменама
Правилника о садржају,
начину вођења и роковима
чувања евиденција из
области оспособљавања
кандидата за возаче
Правилник о изменама
Правилника о
организовању, спровођењу
и начину полагања возачког
испита, вођењу и роковима
чувања евиденција о
возачком испиту и
условима које мора да
испуни возило на којем се
обавља возачки испит
Правилник о изменама
Правилника о теоријској и
практичној обуци
кандидата за возаче

Правилник о измени и
допуни правилника о
условима које мора да
испуњава привредно

101/07 и 95/10)
Члан 139. став 2. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

/

100/13
18. новембар

Члан 26. Закона о
пребивалишту и
боравишту грађана
(„Службени гласник РС”,
број 87/11)

/

106/13
5. децембар

Члан 153. став 2. тачка 1)
Закона о полицији
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/05, 63/09 и 92/11)

/

108/13
6. децембар

Члан 6. став 1. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености
(„Службени гласник РС”,
број 36/09) и члана 22, а у
вези са чланом 3. Закона о
министарствима
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/12 и 76/13)
Члан 211. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 232. став 7. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)

/

108/13
6. децембар

/

116/13
26. децембар

/

116/13
26. децембар

Члан 213. став 3, члана
214. став 2. и члана 215.
став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)
Члан 210. став 1. и члана
230. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени

/

116/13
26. децембар

/

116/13
26. децембар
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друштво, односно огранак
привредног друштва или
средња стручна школа који
врше оспособљавање
кандидата за возаче

гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13 УС)

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.

Назив

Резултат

шифра
извора
финансирања

I

01
05
06

III
600.000 RSD
3.740.000 RSD
100.157.980 RSD

Све планиране активности су
реализоване већином кроз
едукацију деце, ученика,
родитеља и представника
мањинских заједница, посете
школама јединицама локалне
самоуправе, спортским
клубовима, медијске
презентације, јавне
промоције, спортска
дружења и подела флајера и
других брошура

01

600.000 RSD

Пројекат:
Развој полиције у
заједници

Реализовано је 17 пројеката
од стране 17 Полицијских
управа који су били
посвећени превенцији и
најзначајним бебедносним
аспектима

05

3.740.000 RSD

1.3

Пројекат:
Развој капацитета за
стратешко управљање у
МУП

06

41.462.460 RSD

1.4

Пројекат:
Jачањe капацитета за
процену утицаја МУПових стратешких

Реализоване обукe за 60
полазника;организациони
дизајн; управљање
пројектима; међународни
стандарди у раду полиције;
борба против организованог
криминала и корупције;
управљање ЕУ
интеграцијама; процес
доношења одлука; општи
менаџмент; менаџерске
вештине
Реализована напредна обука
за процену утицаја јавних
политика у Европској унији
за три запослена у Бироу за

06

695.520 RSD

1.

Програм:
Јачање поверења
грађана у рад
Министарства

1.1

Пројекат:
Безбедно детињство –
развој безбедносне
културе младих

1.2

II
Министарство унутрашњих
послова у прва три државна
органа по истраживању
јавног мњења

Износ остварења/
извршења

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија за
борбу против
огранизованог
криминала
Национална
стратегија за
борбу против
огранизованог
криминала
Национална
стратегија за
борбу против
корупције
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016
Национална
стратегија за
младе
Стратегија за
заштиту деце од
насиља
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
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1.5

2.

2.1

докумената на
окружење
Пројекат:
Развој стратешког
планирања и
унапређење
хоризонталне
комуникације

Програм:
Унапређење
материјално техничких и
кадровских капацитета
и побољшање статуса
запослених
Пројекат:
Побољшање
управљања
информацијама МИП
III

2. 2

Пројекат:
Представљање
модерног концепта
управљања људским
ресурсима у МУП-у
Републике Србије

2. 3

Пројекат:
Унапређење капацитета
за ефикаснији рад
Жандармерије

стратешко планирање

послова 2011 2016
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016

Урађен предлог новог
циклуса стратешког
планирања за МУП, чија
примена се очекује у 2014;
експерти из В.Британије са
запосленим у БСП одржали
су радионице у ППУ
Краљево и Нови Сад ради
представљања предлога
новог процеса стратешког
планирања;
одржана међународна
конференција Твининг
пројекта под називом
Стратешко промишљање
Србије; реализована
студијска путовање у Велику
Британију,Ирску,
Шведску и Данску
Квалитетније обављање
задатака по линијама рада у
Министарству

06

58.000.000 RSD

01
05

198.029.000 RSD
102.142.640 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016

Закључен уговор за
компоненту BPM/
управљање пословним
процесима; закључен уговор
за компоненту SPM/
стратешко управљање
учинком; покренут тендер за
избор извођача за
компоненту HR/ управљање
људским ресурсима;
изабран извођач за
имплементацију компоненте
DMS/ управљање
документима
Спроведене обуке и
радионице запослених о
значењу и значају управљања
људским ресурсима у МУПу; урађен нацрт стратешког
документа у области
људских ресурса
Унапређени материјално
технички капацитети;
набавље униформе (јакне,
чизме, рукавице), део
наоружања и муниције
(пиштољи и муниција), део
опреме за ЈРМ и балистичко
заштитне опреме и други
уређаји и опрема,

05

31.262.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

05

70.880.640 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

01

198.029.000 RSD

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије,
Стратегија развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016,
Национална
стратегија за
борбу против
огранизованог
криминала
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3.

Програм:
Oчување јавног реда и
мира, повољнијег
стања безбедности и
ефикасније борбе
против тероризма и
свих облика криминала

Повећан број откривених
кривичних дела из области
тероризма и организованог
криминала

01
05
06
07

96.222.213 RSD
163.560.000 RSD
28.942.000 RSD
795.500 RSD

3.1

Пројекат:
Изградња
инфраструктурних
објеката за потребе
Противтерористичке
јединице
Пројекат:
Обезбеђена савремена
опрема и средства за
рад
Противтерористичке
јединице

Извршени земљани радови на
уређењу стрелишта и радови
на изградњи дренаже на
стрелишту који омогућавају
реализацију гађања
стрељачким наоружањем
Купљен један термовизијски
двоглед

07

795.500 RSD

01

1.200.000 RSD

Пројекат:
Подршка систему
владавине права

Урађена и преведена на
енглески језик пројектнотехничка документација за
реконструкцију првог спрата
ламеле Ц у улици Кнеза
Милоша 103 у Београду,
припремљен; материјал за
тендер ЕК за реконструкцију
простора

01

3.000.000 RSD

3.2

3.3

Стратегија
супротстављања
илегалним
миграцијама у
Републици
Србији за период
2009-2014.
годинa,
Национална
стратегија за
борбу против
огранизованог
криминала,
Национална
стратегија за
борбу против
корупције
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016
Стратегија
супротстављања
илегалним
миграцијама у
РепублициСрбији
запериод 20092014. годинa,
Националнастрат
егија за борбу
против
огранизовано
криминала
Национална
стратегија за
борбу против
прања новца и
финансирања
тероризма
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016
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3.4

Пројекат:
Превенција и борба
против организованог
прекограничног
криминала кроз
унапређење капацитета
за форензичку обраду
лица места, анализу
биолошких и других
трагова

Спроведена медијска
промоције почетка пројекта;
закључени уговори са
фирмама за пружање услуга
(припремљена тендерска
докумантација; спроведене
обуке; пружане услуге
превођења, смештаја,
превоза, кетеринга);
набављена и инсталирана
рачунарска опрема

06

1.740.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

3.5

Пројекат:
Нови Сад – Сегедин
прекогранична сарадња
у развоју усклађених
метода и израдa
заједничке базе података
за анализу дизајнерских
дрога

06

522.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

3.6

Пројекат:
Акредитација
форензичких института
„EMFA 2“

Спровoди се константна
медијска промоција пројекта;
закључени уговори са
тендерским експертом са
фирмом за пружање услуга
штампе, кетеринга, превоза и
превођења; завршена прва
фаза тренинга за хемијске
експерте, испоручена ИТ
опрема и завршен тендер за
инструменте GCMS, GC-FID
i HPLC
НКТЦ –УКП Лабораторија за
ДНК и лабораторије за
физичко-хемијска вештачења
у Београду на два локалитета
, Новом Саду, Нишу и Ужицу
припремњене за
акредитацију. 30.децембра
2013. поднешена пријава за
акредитацију
Акредитационом телу Србије
Припремни састанци тимова
за ХБРН земаља учесница
израда програма и планова
опремања лабораторија
земаља учесница

06

4.640.000 РСД

Стратегија развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

06

4.640.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

Реконструисан простор
750м2 за лабораторије
регионалног
криминалистичко-техничког
центра у Ужицу; запослено
девет полицијских
службеника , завршена обука
особља, пуштен у рад
регионални центар; урађено
око 300 вештачења за
потребе правосудних органа
и организационих јединица
МУП
Реконструисан простор за
токсиколошку лабораторију;
набављена и инсталирана
опрема за гасове и
вентилацију

01
05

90.000.000 RSD
75.400.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

01

1.522.213 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

Пројекат:
Систем управљања
знањем у сузбијању
илегалне трговине ХБРН
материјалима у региону
Југоисточне Европе и
Кавказа са Молдавијом и
Украјином – Центри
изврсности
3.8 Пројекат:
Јачање капацитета
лабораторијских
испитивања и
форензичке обраде лица
места у Националном
криминалистичко –
техничком центру
Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије у
Ужицу

3.7

3.9

Пројекат:
Подршка Управи
криминалистичке
полиције путем јачања
лабораторије за
токсиколошка
вештачења.

19

3.10 Пројекат:
Развој система за
криминалистичкотехничку и форензичку
обуку и успостављање
центра за форензичку
обуку
3.11 Пројекат:
Јaчање форензичких
капацитета у борби
против прекограничног
организованог
криминала у области
трговине наркотицима
3.12 Пројекат:
Опремање тренинг
Центра за откривање и
деактивирање илегалних
лабораторија за
производњу наркотика у
НЦ Митрово Поље
3.13 Пројекат:
Побољшање услова
рада у КЗБ

Реконструисан простор;
набављен намештај за
лабораторије; набављен део
потребне опреме;
спроведенo je 12
специјалистичких обука, при
чему је обучено око 110
полицијских службеника
Набаљена и инсталирана
опрема за КТЦ Ниш

05

81.200.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

06

17.400.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

Изграђен и реконструисан
центар; опремљене учионице
за наставу; набављена опрема
за упад у илегалне
лабораторије; извршена
обука плуридисциплинарне
групе МУП
Уређено 5 км постојећих
путева

05

6.960.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 –
2016

01

500.000 RSD

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије
Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

4.

Програм:
Заштита грађана и
имовине од свих
облика угрожавања

Повећан број грађана
задовољних радом полиције

01
04
06
07
08

94.319.241 RSD
177.117.934 RSD
28.319.264 RSD
2.597.685 RSD
4.810.545 RSD

4.1

Пројекат:
Унапређење
оперативног рада
ватрогасноспасилачких јединица

Набавка екстракта за
прављење пене 20.000
литара; набавка
пеногенератора - 30 кoмада;
набавка теренских возила 10 комада из путничког
програма и 10 комада из
теретног програма (PICK
UP); набавка превозног
система за гашење пожара са
1000 литара средства за
гашење пожара – један (1)
комад; набавка моторних
санки за снег – два(2) комада
и АТВ возила – пет(5)
комада; набавка преносних
пумпи за црпљење воде - 30
комада; набавка радно
заштитне униформе - 280
комплета; набавка
хидрауличног развалног
алата – шест(6) комплета;
набавка праха за гашење
пожара - 16 тона;
- набавка сета прве помоћи четири(4) комада; набавка
плутајућих торби са
конопцем - 30 комада;
набавка водоотпорних лампи
за качење на шлем - 85
комада; набавка рафтинг

01
04

7.080.000 RSD
177.117.934 RSD
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4.2

Пројекат:
Инвестиционо
одржавање и изградња
објеката за смештај
ватрогасноспасилачких јединица

4.3

Пројекат:
Побољшање
способности за
реаговање и заједничко
управљање у
ванредним ситуацијама
румунских и српских
власти у пограничном
подручју (3 пројекта)
Пројекат:
Прекогранична
заштита и спасавање од
поплава

4.4

4.5

Пројекат:
Развој, доградња и
осавремењивање
Службе 112

4.6

Пројекат:
Развој и
осавремењавање
активности у
управљању ризиком од

шлемова -13 комада; набавка
дводелних ронилачких
термик одела - 22 комада;
набавка лестви растегачи –
три(3) комада; набавка
једноосовинских приколица
за превоз чамаца – два (2)
комада
Радови на санацији и
реконструкцији
термотехничке инсталације у
ВСО Ваљеву; радови на
санацији и реконструкцији
термотехничке инсталације у
ПВСЈ Руми; радови на
санацији и реконструкцији
термотехничке инсталације у
ПВСЈ Бела Паланка; радови
на санацији и реконструкцији
термо техничке инсталације у
ПВСЈ Врбас; замена
столарије на објекту ВСЈ
Гроцка; постављање
громобранске инсталације на
објекту у ПВСЈ Темерин;
радови на реконструкцији и
доградњa гаража МУП-а, за
потребе ПВСЈ Блаце;
разна информатичка
опрема,остала опрема и
возила; наставак изградње
ватрогасне станице у
Лазаревцу; радови на
наставку изградње
Регионалног центра Зајечар
(НИП)
Реализована је набавка
различите спасилачке
опреме за рад на води;
набављена су два чамца и две
приколице, два возила;
aнгажовани су консултанти и
тренери

01
07
08

49.366.676 RSD
2.597.685 RSD
4.810.545 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01
06

2.020.020 RSD
11.446.800 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

Набављена је различита
информатичка опрема;
манцеларијски материјал;
ангажовани су консултанти,
преводиоци, израђен је
различити промотивни
материјал и публикације
Набавка информатичке
опреме за 27 оперативних
центара (персоналних
рачунара, штампача, скенера
и УПС-а)

01
06

1.644.827 RSD
9.320.684 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

2.521.000 RSD

Набавка, пет (5) комплета,
заштитне опреме за потребе
СВС-Одељења за управљање
ризиком од техничкотехнолошких

01

162.900 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
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4.7

4.8

техничко-технолошких
удеса и терористичких
напада
Пројекат:
HAILNET – Студија
изводљивости
Могућност изградње
заједничке српскомађарске мреже
сузбијања града
Пројекат:
Успостављање
организационофункционалних
структура система
цивилне заштите

4.9

Пројекат:
Унапређење нивоа
Оспособљености
припадника Сектора за
ванредне ситуације и
других субјеката
система заштите и
спасавања кроз
међународну сарадњу

4.10

Пројекат:
Унапређење нивоа
Оспособљености
припадника Управа за
превентивну заштиту

4.11

Пројекат:
Унапређење нивоа
Оспособљености
припадника Управе за
ватрогасне и
спасилачке јединице

удеса и терористичког напада

ситуацијама

Урађена студија
изводљивости која је добар
основ за конкурисање у
наредном циклусу ИПА од
2014-2020

06

5.301.780 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

Извршена је набавка дела
опреме која следује по
материјалним формацијама
за следеће специјализоване
јединице цивилне заштите:
чета за збрињавање, чета за
спасавање на води и под
водом, чета за спасавање из
рушевина, тимова за НУС
Оспособљено је 109
припадника локалне
самоуправа за процену
ризика; 205 комадно
симулационих вежби
штабова за ванредне
ситуације кроз седам (7)
вежби.
39 припадника штабова за
ванредне ситуације кроз
стручни семинар - искуства
при формирању јединица
цивилне заштите на
националном и локалном
нивоу
Оспособљено је 20
припадника Управе за
превентивну заштиту за
вршење послова из области
превнтивне заштите од
пожара и експлозија –
реализован један основни
курс; 50 припадника Управе
за превентивну заштиту за
вршење послова из области
превнтивне заштите од
пожара и експлозија кроз
две радионице; 189
припадника Управе за
превентивну заштиту за
вршење послова из области
превентивне заштите од
пожара и експлозија кроз
два стручна семинара
Оспособљено је170
новопримљених радника за
рад у ватрогасно–
спасилачким јединицама –
реализовањем пет курсева;
20 радника ВСЈ за рад на
месту организационог
руководиоца ватрогасноспасилачке јединице–
реализовањем два курса; 40

01

14.953.324 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

06

2.250.000 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

404.900 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

10.791.214 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама
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4.12

Пројекат:
Унапређење нивоа
Оспособљености
припадника Управе за
управљање ризиком

4.13

Пројекат:
Унапређење нивоа
Оспособљености
припадника Управе за
цивилну заштиту

5.

Програм:
Подизањe нивоа
безбедности у
саобраћају

радника за рад на месту
оперативног руководиоца у
ватрогасно-спасилачким
јединица – реализовањем
четири курса, 20 радника ВСЈ
за рад на интервенцијама за
опасним материјама–
реализовањем два курса, 355
радника ВСЈ за координацију
у ванредним ситуацијама
"ИБАР 2012", 83 радника
ВСЈ за поступање на
интервенцијама са опасним
мaтеријама, 109 деце кроз 8.
камп ватрогасне омладине
Оспособљено је 48 начелника
штабова за ванредне
ситуације; реализована два
курса, 64 припадника штаба
за ванредне ситуаацијереализоване три обуке, 100
повереника штаба за
ванредне ситуацијереализоване 3 обуке
Оспособљено је 54
инспектора цивилне заштите
и управљања ризиком;
реализована 2 курса за рад у
области цивилне заштите,
566 припадника
специјализованих jeдиница
цивилне заштите, за заштиту
од пожара - реализовано 15
обука, 41 припадник
специјализованих jeдиница
цивилне заштите за
спасавање на води и под
водом - реализованa 1 обука,
16 припадника
специјализованих jeдиница
цивилне заштите за
откривање и уништавање
НУС-а, реализованa 1 обука,
238 припадник
специјализованих jeдиница
цивилне заштите за
спасавање из рушевина реализовано 5 обука, 43
припадник специјализованих
jeдиница цивилне заштите за
збрињавање - реализованa 1
обука
Повећање мобилности у
саобраћају уз повећање броја
возила на путевима; смањење
опасности и ризика у
саобраћају; смањење
учесталог чињења
саобраћајних прекршаја,
кривичних дела и других
опасних радњи; рационалније
и ефикасније коришћење
капацитета саобраћајне

01

198.000 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

5.176.380 RSD

Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

234.000.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016
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5.1

Пројекат:
Аудио и видео надзор
рада полиције у
контроли саобраћаја

6.

Програм успостављања
ефикасног система
управљања државном
границом

6.1

Пројекат:
Успостављање
ефикасног система
супростављања
илегалним миграцијама
на територији
Републике Србије

полиције; у оквиру
полицијског интегритета
ефикасније сузбијање и
откривање криминала у
саобраћају, ефикаснија
заштита јавног реда и мира и
ефикасније обављање других
полицијских послове
Набављено 180 возила са
опремом за аудио видео
надзор; донета процедура,
упуство и обавезна
инструкција; смањен број
притужби и број злоупотреба
као и број ометања ОСЛ
Повећан број запослених у
Министарству унутрашњих
послова и другим
одговарајућим
заинтересованим странама,
који су оспособљени за
реализацију задатака који се
односе на управљање
границом; акциони план за
развој информационог
система је завршен; повећано
је усклађивање и размена
информација између Управе
граничне полиције и других
структура у систему
полиције; пилот
информациони систем је
дизајниран и оперативан;
побљшана је ефикасност у
процедурама и системима
везаним за управљање
границом
Успостављени техничко
технолошки услови за
вођење електронске базе
података о илегалним
мигрантима на територији
Републике Србије и
остварени предуслови за
размену података са другим
субјектима међународне
заједнице; унапређени
организациони и нормативни
услови за успостављање
сталне сарадње и размене
података са службама у
региону и Европи; запослени
у Управи граничне полиције
обучени су за коришћење
електронске базе података о
илегалним мигрантима као
за пружање адекватног
третмана илегалним
мигрантима; изграђани
капацитети за примену
истражних техника везаних
за откривање, документовање
и процесуирање кривичних

01

234.000.000 RSD

Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016

06

1.532.800.000 RSD

Стратегија
интегрисаног
управљања
границом у
Републици
Србији
Стратегија борбе
против трговине
људима у
Републици
Србији

06

580.000.000 RSD

Стратегија
супротстављања
илегалним
миграцијама у
Републици
Србији за период
2009-2014. године
Стратегија
интегрисаног
управљања
границом у
Републици
Србији
Стратегија борбе
против трговине
људима у
Републици
Србији
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 2011 2016
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6.2

Пројекат:
Унапређење система
фиксног и мобилног
видео надзора за
заштиту државне
границе

6.3

Пројекат:
Реформа полиције и
управљање
миграцијама

6.4

Пројекат:
Јачање институција
извршне власти за
спровођење закона у
борби против
организованог
криминала и
управљање
миграцијама

дела из области
високотехнолошког
криминала
Успостављањем овог система
видео надзора унапредиће се
и побољшати капацитети
граничне полиције ради
ефикасније процедуре,
система и контроле
обезбеђења државне границе
(од 2012-2014 године)

Успостављена централна
база података за странце;
побољшан капацитет особља
који врши контролу на
уласку у земљу и издају визе;
официри за везу при
дипломатско-конзуларним
мисијама и службеницима
граничне полиције обучени
су у обалсти откривања
потенцијалних илегалних
миграната и фалсификованих
докумената; побољшан
постојећи унутрашњи
рачунарски система за
размену података између
управе, станица граничне
полиције и подручних
полицијских управа
Унапређени капацитети
служби које се баве
питањима од значаја за
тражиоце азила а посебно у
области напредних техника
интервјуа и унапређење
прикупљања података о
земљама порекла;
унапређени капацитети
служби коjи се баве
питањима од значаја за
малолетне тражиоце азила;
јавност упозната са правима,
обавезама и проблемима
тражиоца азила; правни
оквир усклађен са
регулативама ЕУ

06

580.000.000 RSD

06

266.800.000 RSD

06

106.000.000 RSD

Стратегија
интегрисаног
управљања
државном
границом у
Републици
Србији,
Стратегија борбе
против трговине
људима у
Репубици Србији,
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 20112016
Стратегија
супротстављања
илегалним
миграцијама у Р
Србији;
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 20112016

Стратегија
супротстављања
илегалним
миграцијама у Р
Србији,
Стратегија
интегрисаног
управљања
државном
границом у
Републици
Србији,
Национална
стратегија за
борбу против
организованог
криминала,
Стратегија
развоја
Министарства
унутрашњих
послова 20112016
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе
2. Министар
3. Делокруг

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
( до 2. септембра 2013. године Министарство финансија и привреде, министар мр
Млађан Динкић)
Лазар Крстић
На основу члана 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 76/13),
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 локалних
самоуправа; 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; плате у државним органима и органима јединица локалне
самоуправе и зараде у јавним службама и другим облицима организовања у јавном
сектору; макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске
политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна зарада које се
финансирају из буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне
самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања; јавне набавке;
спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем и
кредитне односе са иностранством; надзор над применом прописа који се односе на
промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са
становишта девизног пословања и кредитних односа са иностранством и друге
послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа са
иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему,
закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког
опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и
слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски систем; осигурање имовине и
лица; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала;
систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство;
приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; пријављивање
у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне
својине; својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме прописа;
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.

Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор; Управа
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних царина; Управа за дуван; Управа за јавни дуг; Управа за слободне зоне; Агенција за
осигурање депозита; Агенција за реституцију; Национална корпорација за осигурање
овлашћења
стамбених депозита; Централни регистар, депо и клиринг хартија о вредности
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Имајући у виду да је ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
министарствима („Службени гласник РС”, број 76/13) престало да ради Министарство финансија и
привреде, а да су према положају и делокругу утврђеном тим законом, почели са радом
Министарство финансија и Министарство привреде, напомињемо да су у предметном извештају за
период од 1. јануара до 29. августа 2013. године приказане активности Министарства финансија и
привреде у делу који се односи на ресор финансија.
Министарство финансија је, према одредбама Закона о буџетском систему, надлежно за
припрему и спровођење фискалне политике и за управљање јавним финансијама, у складу са
принципима, правилима и процедурама утврђеним овим законом. У том погледу Министарство је у
2013. години остварило значајне резултате у свим областима из своје надлежности.
У првој половини године Министарство финансија је, на бази реалног сагледавања стања у
привреди и јавним финансијама, припремило ребаланс буџета Републике Србије за 2013. годину са
програмом мера фискалне консолидације. Полазећи од тога, Народна скупштина је 5. јула донела
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике зa 2013. годину и већи број пратећих закона
са којима је отпочела консолидацију јавних финансија.
У другој половини године Министарство финансија припремило је Програм мера фискалне
консолидације на бази кога је израђен буџет Републике Србије за 2014. годину и Фискална стратегија
за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, са циљем да се обезбеди консолидација
јавних финансија и подстицање привредног раста кроз смањење обима јавне потрошње и промену
њене структуре и кроз спровођење структурних реформи које унапређују пословно окружење и јавни
сектор.
Имајући у виду негативне макроекономске трендове формиране у претходном периоду,
економска политика Владе у 2013. години била је заснована на примени пакета фискалних мера.
Суштина тих мера је била да се заустави даљи раст дефицита и дуга и да се путем успостављања
одговорног фискалног управљања и применом фискалних правила, смање фискални ризици и
успостави тренд дугорочне фискалне одрживости.
Економска политика у 2013. години била је суочена са снажним екстерним и интерним
ограничењима. Спори опоравак светске економије и рецесија евро зоне и ЕУ 28 условили су смањење
извозне тражње и капиталних прилива као главних покретача раста српске економије. Међутим, и у
условима неповољног међународног окружења, економска активност је порасла у 2013. години. Бржи
раст привредне активности ограничавала је и неповољна структура српске економије и њена ниска
конкурентност, неликвидност привреде и слаба кредитна подршка банака реалном сектору,
недовољне инвестиције приватног и јавног сектора.
У таквим екстерним и интерним околностима српска економија је захваљујући предузетим
мерама економске политике, након рецесије у 2012. години и реалног пада БДП од 1,5%, остварила
реални раст БДП у 2013. години од 2,4% . Фискална политика са своје стране је значајно допринела и
смањењу инфлације у 2013. години на 2,2%, као и смањењу текућег дефицита платног биланса на око
5% БДП. Стопа незапослености је према Анкети о радној снази из октобра 2013. године смањена на
20,1%. Консолидовани фискални дефицит у 2013. години је смањен на око 4,8% БДП, у односу на
2012. годину (6,5% БДП), а укупни јавни дуг Републике на 61,7% у 2013. години у односу на 63,2%
БДП у 2012. години. Доминантни извор финансирања фискалног дефицита у 2013. години биле су
емисије хартија од вредности на домаћем и еврообвезница на међународном финансијском тржишту.
Макроекономска кретања у 2013. години обележио је раст привредне активности и раст извоза, уз
значајно смањење спољнотрговинског дефицита и дефицита текућег рачуна, као и ниска инфлација
којој је значајно допринело спровођење мера фискалне консолидације.
Према процени Републичког завода за статистику, реални сектор је у 2013. години забележио
међугодишњи раст БДП од 2,4% у условима спровођења мера фискалне консолидације, уз
међугодишњи раст физичког обима индустријске производње од 5,5% и пољопривредне производње
од 22,1%.
У 2013. години забележен је раст извоза робе израженог у еврима од 25,8% и раст увоза робе
од 5,1%, уз смањење спољнотрговинског дефицита за једну четвртину. Дефицит текућег рачуна је
преполовљен, чему је, поред пораста извоза, допринела и фискална консолидација. Порасту извоза у
2013. години, према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације, највише је
допринео извоз друмских возила, електричних машина и апарата, поврћа и воћа, житарица и обојених
метала, што чини 36,1% укупног извоза. Порасту увоза допринео је пораст увоза друмских возила,
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нафте и деривата нафте, гаса, електричних машина и апарата и медицинских и фармацеутских
производа, на које се односила једна трећина укупног увоза у 2013. години.
На тржишту рада у 2013. години смањен је број формално запослених лица за 0,7%, уз
повећање броја активно незапослених лица за 1,1%, док су укупне просечне нето зараде реално
смањене за 1,5%. Стопа незапослености према Анкети о раној снази (АРС) из октобра 2013. године
износила је 20,1%, а стопа запослености 39,1%, што је одређено побољшање на бази опоравка и раста
привредне активности и резултат деловања сезонског фактора.
Међугодишњи раст потрошачких цена у децембру 2013. године износио је 2,2%, што је испод
доње границе дозвољеног одступања од циљане инфлације и резултат је, пре свега, ниске агрегатне
тражње, пада цена хране и релативно стабилног курса динара.
У оквиру Програма мера фискалне стабилизације и Фискалне стратегије за период 2014 –
2016. године утврђен је средњорочни план структурних реформи. Међутим, у спровођењу
планираних реформи у 2013. години није остварен потребан напредак због кашњења у припреми и
доношењу нових системских решења која побољшавају пословни амбијент (Закон о раду, Закон о
планирању и изградњи, Закон о приватизацији, измене Закона о стечају и др.). Такође је спора
динамика у припреми и спровођењу плана реформе јавног сектора (државне администрације на
централном и локалном нивоу, образовања, здравства, пензијског осигурања, јавних предузећа и др).
Спровођење планираних реформи пословног окружења и јавног сектора обезбедиће оздрављење
јавних финансија и убрзање раста привреде .
Основно опредељење економске и фискалне политике Владе у 2013. години и наредним
годинама јесте фискално прилагођавање потребно за стабилизацију јавног дуга. У том циљу
предвиђено је повећање прихода превасходно сузбијањем сиве економије, значајније смањење
учешћа јавне потрошње у БДП, као и повећање привредне активности на бази структурних реформи
и промене модела финансирања капиталних инвестиција. Кључну улогу са становишта фискалне
одрживости и раста привреде у средњем року имају структурне реформе јавног сектора, укључујући
и предузећа са државним уделом.
Наведена опредељења економске политике Владе су уграђена у Фискалну стратегију за
наредни средњорочни период и у буџет Републике за 2014. годину. Влада Републике Србије је 1.
новембра 2013. године усвојила Фискалну стратегију за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016.
годину, а Народна скупштина Републике Србије је 13. децембра 2013. године усвојила Закон о буџету
Републике Србије за 2014. годину и више пратећих закона: Закон о изменама и допунама Закона о
буџетском систему, Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Закон о
изменама Закона о порезу на додату вредност, Закон о изменама и допунама Закона о порезу на
доходак грађана, Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Закон о умањењу нето прихода лица
у јавном сектору, Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање, Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о измени Закона о
платама државних службеника и намештеника.
Усвојеним законима из области јавних финансија предвиђено је спровођење мера фискалне
консолидације које обезбеђују смањење фискалног дефицита и последично јавног дуга.
На приходној страни предвиђено је додатно повећање прихода по основу: систематског
сузбијања сиве економије, повећања посебне стопе пореза на додату вредност са 8% на 10%,
повећања наплате акциза на дуван спречавањем нелегалног промета дувана и дуванских производа и
укидања олакшица код пореза на добит правних лица.
На расходној страни предвиђене су додатне кључне мере: увођење процентуалног умањења
нето примања запослених у јавном сектору преко одређених прагова (60.000 и 100.000 динара нето),
рестриктивна индексација плата запослених у јавном сектору и пензија, контрола и ограничавање
додатака на зараде запослених у јавном сектору за остварене резултате рада, рационализација и
ефикаснија контрола набавки, смањење расхода камата по основу рефинансирања скупог јавног дуга
јефтинијим средствима, повећање расхода за социјалну заштиту због повећања броја прималаца
социјалне помоћи и износа материјалног обезбеђења породице.
Предвиђене мере фискалне консолидације у наредном периоду даће значајне ефекте на
смањење фискалног дефицита, стабилизацију јавног дуга и на опоравак привреде, уз додатне мере
фискалне консолидације које ће бити донете у 2014. години. Ефекти тих мера огледају се већ у
резултатима економске политике у 2013. години и значајније ће се испољити у наредним годинама.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Опис

I
Закон о изменама и допунама
Закона о порезима на
имовину

II
Интегришу се накнаде за
коришћење грађевинског
земљишта у порез на имовину;
усаглашавају се одредбе које
уређују обвезника пореза на
имовину са Законом о јавној
својини; прецизирају се поједине
одредбе (на пример, одредбе које
уређују подношење пореских
пријава; утврђивање и плаћање
пореза на имовину,...) и врши
њихово међусобно
правнотехничко усаглашавање
Проширују се постојећи
подстицаји за инвестирање у
основна средства и на улагања у
развој нових производа,
материјала и технологија; за
финансирање здравствених,
образовних и хуманитарних
установа, установа социјалне
заштите, као и културе и спорта,
повећава се проценат признавања
расхода за потребе опорезивања
са 3,5% на 5% укупних прихода
обвезника; прецизира се и начин
признавања расхода по основу
отписа потраживања; врше се и
друге измене које су потребне за
адекватнију и ефикаснију
примену Закона, као и одређена
правна и језичка, односно
терминолошка прецизирања у
појединим одредбама Закона
Обједињују се плаћања обавеза
по основу пореза по одбитку
чиме се све постојеће пореске
пријаве и други обрасци који се
подносе при плаћању пореза по
одбитку (35 образаца) замењују
једном, појединачном пореском
пријавом почев од 1. јануара
2014. године; утврђују се правила
за ојачавање јединственог
спровођења прописа и доприносе
повећању правне сигурности у
примени прописа; прецизирају се
овлашћења и надлежности
Пореске управе у погледу
послова контроле девизног
пословања, послова у
порескопрекршајном поступку,
као и послова који се односе на
процену тржишне вредности
непокретности; прецизирају се
овлашћења и надлежности

2.

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на добит
правних лица

3.

Закон о изменама и допунама
Закона о пореском поступку
и пореској администрацији

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ

III
Народна
скупштина
усвојила

IV
47/13
29. мај

V
/

Народна
скупштина
усвојила

47/13
29. мај

/

Народна
скупштина
усвојила

47/13
29. мај

/

29

јединица локалне самоуправе у
порескопрекршајном поступку;
прецизирају се одредбе које
уређују достављање пореских
аката како би се достављање, а
самим тим и наплата пореза,
учинили ефикаснијим
4.

Закон о изменама и допунама
Закона о доприносима за
обавезно социјално
осигурање

5.

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак
грађана

Повећава се стопа доприноса за
обавезно пензијско и инвалидско
осигурање са 22% на 24%,
односно, када се овај допринос
плаћа из основице са 11% на
13%; утврђује се минимална
основица доприноса као основица
за плаћање доприноса чланова
привредног друштва; као
основица доприноса за
предузетнике, односно
пољопривреднике који порез
плаћају на стварни приход уводи
се лична зарада предузетника,
односно опорезива добит уколико
предузетник не исплаћује личну
зараду; уводи се концепт
самоопорезивања за предузетнике
и пољопривреднике који су
обвезници пореза на приходе од
самосталне делатности код
обрачуна и плаћања доприноса;
уводи се тзв. пријава доприноса
по службеној дужности
Смањује се стопа пореза на
зараде са 12% на 10% уз
повећање неопорезивог износа са
садашњих 8.776 динара на 11.000
динара месечно; уводи се лична
зарада предузетника који порез
на доходак грађана плаћају на
стварно остварен приход од
самосталне делатности, као
основица за порез на зараду и
доприносе за обавезно социјално
осигурање; приходи од издавања
сопствених непокретности
сврстају се у приходе од
капитала, а висина ефективне
пореске стопе износи 15%; уводи
се самоопорезивање као начин
утврђивања пореске обавезе за
већи круг обвезника; уводе се
јасна правила за укључивање
различитих облика исплате
подстицајног дела зараде
запосленима (бонуси, акције,
опције на акције и други видови
награђивања запослених)
независно од тога да ли их
исплаћује непосредно послодавац
или лице повезано са
послодавцем; повећава се
дозвољена вредност промета на
који се може плаћати порез од

Народна
скупштина
усвојила

47/13
29. мај

/

Народна
скупштина
усвојила

47/13
29. мај

/
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6.

Закон о изменама и допунама
Закона о акцизама

7.

Закон о изменама и допунама
Закона о буџету Републике
Србије за 2013. годину

8.

Закон о изменама и допунама
Закона о буџетском систему

самосталне делатности на
паушално утврђен приход са
3.000.000 на 6.000.000 динара;
сужава се обим делатности
којима се право на паушално
опорезивање може признати;
премије добровољног
здравственог осигурања које
послодавац плаћа за запослене
изузимају се из основице за
опорезивање зараде до
прописаног месечног
неопорезивог износа; уводи се
пореско ослобођење по основу
капиталног добитка код исплата
акумулираних средстава из
добровољних пензијских фондова
Акцизом се опорезују биогорива
течног или гасовитог порекла
произведеног из биомасе за погон
моторних возила; прописује се
рефакција плаћене акцизе на
биогорива и биотечности која се
користе као моторно гориво у
транспортне сврхе од стране
привредних субјеката који
обављају делатност превоза лица
и ствари, за грејање, односно као
енергетско гориво у производњи
електричне и топлотне енергије, а
у циљу растерећења крајњих
корисника овог производа.
Уређују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета
Републике Србије за 2013.
годину, његово извршавање,
обим задуживања за потребе
финансирања дефицита и
конкретних пројеката и давање
гаранција, управљање јавним
дугом, коришћење донација,
пројектних зајмова, коришћење
прихода од продаје добара и
услуга буџетских корисника и
права и обавезе корисника
буџетских средстава.
Утврђују се нова правила за
индексацију плата и пензија;
успоставља се јединствени
Регистар запослених код
корисника јавних средстава који
садржи податке о свим
запосленим и ангажованим
лицима, као и податке о њиховим
примањима; уводи се
централизовани обрачун примања
запослених код корисника јавних
средстава, почев од 1. јануара
2014. године. Утврђени су услови
за преузимање обавеза по
уговорима који због природе
расхода захтевају плаћање у више
година. Такође, дефинисан је

Народна
скупштина
усвојила

47/13
29. мај

/

Народна
скупштина
усвојила

59/13
5. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/
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9.

Закон о преузимању обавеза
јавног предузећа „Путеви
Србије” према привредним
друштвима по основу
неизмирених обавеза и
претварању тих обавеза у
јавни дуг Републике Србије

10.

11.

Закон о измени Закона о
преузимању обавеза
здравствених установа према
веледрогеријама по основу
набавке лекова и
медицинског материјала и
претварању тих обавеза у
јавни дуг Републике Србије
Закон о рачуноводству

12.

Закон о ревизији

13.

Закон о факторингу

појам капиталних пројеката,
утврђен је начин преузимања
обавезе по уговорима за
капиталне пројекте и
прописивања оцене капиталних
пројеката.
Уређује се начин, поступак и
динамика измиривања обавеза
Јавног предузећа „Путеви
Србије” према путарским и
другим друштвима са којима
Јавно предузеће „Путеви Србије”
има закључене уговоре о
одржавању државних путева, по
основу неизмирених обавеза, као
и начин обезбеђења средстава за
ове намене.
Врше се измене у делу који се
односи на износ који Република
Србија преузима као јавни дуг
Републике Србије.

Уређују се обвезници примене
овог закона, разврставање
правних лица, организација
рачуноводства и рачуноводствене
исправе, услови и начин вођења
пословних књига, признавање и
вредновање позиција у
финансијским извештајима,
састављање, достављање и јавно
објављивање финансијских
извештаја и годишњег извештаја
о пословању, Регистар
финансијских извештаја,
Национална комисија за
рачуноводство, као и надзор над
спровођењем одредби овог
закона.
Уређују се услови и начин
обављања ревизије финансијских
извештаја, обавезност ревизије,
стручна оспособљеност лица и
лиценце за обављање ревизије,
давање и одузимање дозволе за
рад друштвима за ревизију и
самосталним ревизорима, надзор
над обављањем ревизије, Комора
овлашћених ревизора (у даљем
тексту: Комора), оснивање и
надлежности Одбора за јавни
надзор над обављањем ревизије,
међународна сарадња са
надлежним телима у области
надзора, као и друга питања у
вези са ревизијом.
Уређују се појам и предмет
факторинга, учесници у
факторингу, услови и начин
обављања факторинга, врсте

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

/
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14.

Закон о измени
Закона о јавној својини

15.

Закон о изменама и допунама
Закона о буџетском систему

16.

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак
грађана

17.

Закон о изменама и допунама
Закона о дувану

18.

Закон о изменама Закона о
порезу на додату вредност

факторинга, права и обавезе
учесника у факторингу, уговор о
факторингу, обрнути факторинг и
надзор над обављањем
факторинга.
Продужава се рок у којем јавна
предузећа, друштва капитала и
њихова зависна друштва могу
поднети захтев за упис права
својине тих предузећа, односно
друштава на непокретностима у
државној својини на којима имају
право коришћења.
Врше се измене Закона у делу
који се односи на посебна
фискална правила; ограничава се
запошљавање нових лица у
јавном сектору ради попуњавања
слободних, односно упражњених
радних места, осим у изузетним
околностима, уз сагласност тела
Владе.
Прецизира се основица пореза на
доходак грађана по основу зараде
за физичка лица - резиденте
Републике Србије која су од
правног лица - резидента
Републике Србије упућена на рад
у иностранство, као и уређење
пореског третмана прихода од
продаје пољопривредних и
шумских производа, односно
плодова и лековитог биља, које
остваре одређене категорије
физичких лица; прецизирање
начина опредељења предузетника
за утврђивање пореске обавезе по
систему исплате личне зараде,
као и прописивање могућности да
се у случају исплате прихода од
капитала по основу камате у
моменту када платни промет није
радио, порез по одбитку може
платити првог наредног дана када
ради платни промет.
Дефинише се за сваку категорију
учесника у производњи и
промету дувана, обрађеног
дувана и дуванских производа са
којим лицима могу да обављају
промет наведених производа;
омогућава се спровођење
адекватне казнене политике за
сва лица – учеснике у
производњи, обради и промету
дувана, обрађеног дувана,
односно дуванских производа;
усклађивање новчаних казни за
учињене прекршаје са Законом о
прекршајима
Повећава се посебна стопа ПДВ-а
са 8% на 10%, као и пореска
стопа по којој се опорезује

Народна
скупштина
усвојила

88/13
6. октобар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/13
6. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/13
6. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/13
6. децембар

/

Народна
скупштина
усвојила

108/13
6. децембар

/
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19.

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на добит
правних лица

20.

Закон о изменама и допунама
Закона о пореском поступку
и пореској администрацији

21.

Закон о изменама и допунама
Закона о доприносима за
обавезно социјално
осигурање

22.

Закон о измени Закона о
платама државних
службеника и намештеника

23.

Закон о умањењу нето
прихода лица у јавном
сектору

24.

Закон о изменама Закона о
враћању одузете имовине и
обештећењу

25.

Закон о буџету Републике
Србије за 2014. годину

промет и увоз персоналних
рачунара и компоненти од којих
се састоје персонални рачунари
са 8% на 20%; врши се
усклађивање са законом којим се
уређује опорезивање дохотка
грађана
Укида се порески подстицај из
члана
48. Закона о порезу
на добит („Службени гласник
РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др.
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 119/12
и 47/13)
Прецизирају се одредбе које се
односе на подношење
појединачне пореске пријаве у
систему обједињеног плаћања
обавеза по основу пореза по
одбитку; прецизира се временска
примена прописа код утврђивања
пореске обавезе по основу пореза
на имовину.
Врше се измене које омогућавају
да се плаћање доприноса за
обавезно социјално осигурање за
осниваче, односно чланове
привредног друштва плаћају и на
основицу чији је износ виши од
износа најниже месечне основице
доприноса, тј. на основицу која је
слободно опредељена; одређује
се рок у коме се обрачунавају и
плаћају доприноси за обавезно
социјално осигурање за одређене
категорије обвезника доприноса.
Врши се усаглашавање положаја
функционера по престанку
функције са положајем државног
службеника, који је остао
нераспоређен.
Уређује се умањење нето зараде и
нето других примања запослених,
односно ангажованих лица у
јавном сектору Републике Србије.
Врши се измена члана 37. Закона
о враћању одузете имовине и
обештећењу („Службени гласник
РС”, број 72/11), тако што се
право на обештећење не утврђује
у износу од 10% од основице
обештећења, већ од утврђеног
износа обештећења, у истом
проценту; прецизира се почетак
исплате аконтације обештећења,
чиме се стварају нормативне и
друге реалне претпоставке да се
поменута аконтација обештећења
заиста и исплати.
Уређују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета
Републике Србије за 2014.
годину, његово извршавање,
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108/13
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26.

Закон о измени и допуни
Закона о осигурању

27.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2013. годину

28.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2013. годину

29.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Фонда за социјално
осигурање војних
осигураника за 2013. годину

30.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Националне службе за
запошљавање за 2013. годину

31.

Одлукa о давању сагласности
на Финансијски план
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2014. годину

32.

Одлука о давању сагласности
на Финансијски план

обим задуживања за потребе
финансирања дефицита и
конкретних пројеката и давање
гаранција, управљање јавним
дугом, коришћење донација,
пројектних зајмова, коришћење
прихода од продаје добара и
услуга буџетских корисника и
права и обавезе корисника
буџетских средстава.
Омогућава се реосигурање
директно код страних
реосигуравача; продужава се рок
за раздвајање пословања тзв.
композитних друштава за
осигурање.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Републичког
фонда за пензијско и инвалидско
осигурање за 2013. годину, коју је
Управни одбор Републичког
фонда за пензијско и инвалидско
осигурање донео на седници
одржаној 19. јуна 2013. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Републичког
фонда за здравствено осигурање
за 2013. годину, коју је Управни
одбор Републичког фонда за
здравствено осигурање донео на
седници одржаној 19. јуна 2013.
године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника за 2013. годину, коју
је Управни одбор Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника донео на седници
одржаној 24. јунa 2013. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Националне
службе за запошљавање за 2013.
годину, коју је Управни одбор
Националне службе за
запошљавање донео на седници
одржаној 24. јуна 2013. године.
Даје се сагласност на
Финансијски план Републичког
фонда за пензијско и инвалидско
осигурање за 2014. годину, који је
Управни одбор Републичког
фонда за пензијско и инвалидско
осигурање донео на седници
одржаној 14. октобра 2013.
године.
Даје се сагласност на
Финансијски план Републичког
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Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2014. годину

33.

Одлука о давању сагласности
на Финансијски план Фонда
за социјално осигурање
војних осигураника за 2014.
годину

34.

Одлука о давању сагласности
на Финансијски план
Националне службе за
запошљавање за 2014. годину

35.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2013. годину

36.

Одлука о давању сагласности
на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана Националне службе за
запошљавање за 2013. годину

37.

Предлог закона о завршном
рачуну буџета Републике
Србије за 2012. годину

38.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о осигурању
депозита

39.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
инвестиционим фондовима

фонда за здравствено осигурање
за 2014. годину, који је Управни
одбор Републичког фонда за
здравствено осигурање донео на
седници одржаној 18. октобра
2013. године.
Даје се сагласност на
Финансијски план Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника за 2014. годину, који
је Управни одбор Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника донео на седници
одржаној 14. октобра 2013.
године.
Даје се сагласност на
Финансијски план Националне
службе за запошљавање за 2014.
годину, који је Управни одбор
Националне службе за
запошљавање донео на седници
одржаној 1. новембра 2013.
године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање за 2013.
годину, коју је Управни одбор
Републичког фонда за
здравствено осигурање донео на
седници одржаној 8. октобра
2013. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Националне
службе за запошљавање за 2013.
годину, коју је Управни одбор
Националне службе за
запошљавање донео на седници
одржаној 22. новембра 2013.
године.
Законом су утврђени приходи и
примања, расходи и издаци
буџета Републике Србије за
2012. годину, његово извршење,
обим задуживања за потребе
финансирања дефицита и
конкретних пројеката и
коришћење средстава из
додатних прихода и примања.
Усаглашавају се одредбе важећег
закона са Законом о
рачуноводству („Службени
гласник РС”, бр. 62/13), који је
ступио на снагу 24. јула 2013.
године
Врши се терминолошко
прецизирање постојећих, као и
увођење нових појмова у циљу
усклађивања са релевантном
Директивом 2009/65/EС
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40.

Предлог одлуке о давању
сагласности на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана
Националне службе за
запошљавање за 2014. годину

41.

Предлог одлуке о давању
сагласности на Одлуку о
изменама Финансијског
плана Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2014. годину

Европског парламента и Савета,
од 13. јула 2009. године, о
координацији закона, прописа и
административних одредби које
се односе на подухвате везане за
колективне инвестиције у
преносиве хартије од вредности
(UCITS)
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама
Финансијског плана Националне
службе за запошљавање за 2014.
годину, коју је Управни одбор
Националне службе за
запошљавање донео на седници
одржаној 20. децембра 2013.
године.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана
Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање за 2014.
годину, коју је Управни одбор
Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање донео на
седници одржаној 23. децембра
2013. године.

Предлог одлуке
у процедури

/

/

Предлог одлуке
у процедури

/

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

2.

3.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
1. Уредбa о изменама
Уредбе о критеријумима
на основу којих се
утврђује шта се, у смислу
Закона о порезу на додату
вредност, сматра
претежним прометом
добара у иностранство

II
Члан 52. став 4.
Закона о порезу на
додату вредност
(„Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07
и 93/12)

Уредбa о општим
условима за емисију и
продају дугорочних
државних хартија од
вредности на
међународном
финансијском тржишту
Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Кључ”

Члан 3. и 27. Закона о
јавном дугу
(„Службени гласник
РС”, бр. 61/05, 107/09
и 78/11)

III
Претежним прометом добара
у иностранство сматра се
извоз добара обвезника ПДВ
чија је вредност у односу на
вредност укупног промета
добара и услуга већа од 50%,
односно најмање 10.000.000
евра, исказаних у
финансијском извештају за
претходну календарску
годину састављеном у складу
са прописима о рачуноводству
Уређују се општи услови за
емисију и продају дугорочних
државних хартија од
вредности које емитује
Република Србија на
међународном финансијском
тржишту
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Кључ” од 30. јануара до 14.
фебруара 2013. године

Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
4/13
13. јануар

Референтни
документ
V
/

4/13
13. јануар

/

8/13
25. јануар

/
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4.

Одлука о утврђивању
критеријума за избор
банака које ће вршити
услуге продаје и друге
финансијске услуге у вези
са емитовањем
дугорочних државних
хартија од вредности на
међународном
финансијском тржишту

5.

Усклађени динарски
износ из члана 13. ст. 3. и
4. Закона о доприносима
за обавезно социјално
осигурање годишњим
индексом потрошачких
цена у 2012. години

6.

Усклађени динарски
неопорезиви износи
пореза на доходак грађана
из члана 9. став 1. тач. 9),
12) и 13), члана 15а став 2,
члана 18. став 1. тач. 1),
2), 4), 5), 6) и 7), члана
21а, члана 83. став 5.
тачка 1) и члана 101а ст.
1, 3. и 4. Закона о порезу
на доходак грађана
годишњим индексом
потрошачких цена у 2012.
години
Усклађени динарски
износи акциза из чл. 12,
12а и 40г Закона о
акцизама годишњим
индексом потрошачких
цена у 2012. години

7.

8.

Усклађени износи

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
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 и 72/12), a у
складу са чл. 3. и 4.
Уредбе о општим
условима за емисију и
продају дугорочних
државних хартија од
вредности на
међународном
финансијском
тржишту („Службени
гласник РС”, број
4/13)
Члан 65а став 2.
Закона о доприносима
за обавезно социјално
осигурање
(„Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11 и
101/11)
Члан 12а став 2.
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 УС, 93/12 и 114/12 УС)

Члан 17. ст. 1. и 5. и
члан 40в ст. 1. и 2.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12 и 119/12)
и члан 28. Закона о
изменама и допунама
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, број 93/12)
Члан 32. ст. 4. и 5,

Утврђују се критеријуми за
избор банака које ће вршити
услуге продаје и друге
финансијске услуге у вези са
емитовањем дугорочних
државних хартија од
вредности на међународном
финансијском тржишту

8/13
25. јануар

/

Усклађени динарски износ из
члана 13. ст. 3. и 4. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање износи
5.214 динара.

8/13
25. јануар

/

Утврђују се усклађени
динарски неопорезиви износи
пореза на доходак грађана из
члана 9. став 1. тач. 9), 12) и
13), члана 15а став 2, члана
18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6)
и 7), члана 21а, члана 83. став
5. тачка 1) и члана 101а ст. 1,
3. и 4. Закона о порезу на
доходак грађана годишњим
индексом потрошачких цена у
2012. години

8/13
25. јануар

/

Утврђују се усклађени
динарски износи акциза из чл.
12, 12а и 40г Закона о
акцизама годишњим индексом
потрошачких цена у 2012.
години

8/13
25. јануар

/

Утврђују се усклађени износи

8/13

/
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накнаде из члана 32. став
3, члана 40. став 3, члана
45. став 1. тачка 4) и члана
54. став 3. Закона о
дувану

9.

Одлука о износима
просечних пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине

10.

Одлука о измени Одлуке о
оснивању Одбора за
управљање Апекс зајмом
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације

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, 90/07,
95/10, 36/11 и 93/12)
Члан 10. став 7.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, 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 и
119/12), члан 26. став
2. Закона о изменама
и допунама Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, број
93/12) и члан 6. став 1.
Уредбе о начину и
поступку утврђивања
износа просечне
пондерисане
малопродајне цене
цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских
прерађевина
(„Службени гласник
РС”, број 55/12)
Члан 6. став 6.03.
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/А)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/Б)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),

накнаде из члана 32. став 3,
члана 40. став 3, члана 45.
став 1. тачка 4) и члана 54.
став 3. Закона о дувану

25. јануар

Утврђују се износи просечне
пондерисане малопродајне
цене цигарета, дувана за
пушење и осталих дуванских
прерађевина (резани дуван,
дуван за лулу, дуван за
жвакање и бурмут) и
минималне акцизе на
цигарете, дуван за пушење и
остале дуванске прерађевине
(резани дуван, дуван за лулу,
дуван за жвакање и бурмут).

12/13
5. фебруар

/

Врше се измене чланова
Одбора за управљање Апекс
зајмом за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације

13/13
8. фебруар

/
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члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/Ц)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 1/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 11. став 4.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) 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 и 72/12)
Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

11.

Уредбa о мерилима и
критеријумима за
разврставање јавних
предузећа

12.

Одлука о престанку
важења Одлуке о
образовању Радне групе
за праћење реализације
Програма мера за очување
финансијске стабилности
банака

13.

Одлука о измени
Стратегије развоја
интерне финансијске
контроле у јавном сектору
у Републици Србији

Члан 43. став 1. 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 и 72/12)

14.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
ближим условима,
критеријумима и
елементима за паушално
опорезивање обвезника
пореза на приходе од
самосталне делатности

Члан 41. став 3.
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 -

Утврђују се мерила и
критеријуми за разврставање
јавних предузећа у јавна
предузећа са једнодомним
управљањем и јавна предузећа
са дводомним управљањем

20/13
1. март

/

Даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи
Одлука о образовању Радне
групе за праћење реализације
Програма мера за очување
финансијске стабилности
банака („Службени гласник
РС”, брoj 7/12).
План активнoсти вeзаних за
развoj интeрнe финансиjскe
кoнтрoлe у jавнoм сeктoру,
који је саставни део
Стратегије развоја интерне
финансијске контроле у
јавном сектору у Републици
Србији („Службени гласник
РС”, број 61/09), замењује се
новим Планом активнoсти
вeзаних за развoj интeрнe
финансиjскe кoнтрoлe у
jавнoм сeктoру
Ближе се уређују услови,
критеријуми и елементи за
паушално опорезивање
обвезника пореза на приходе
од самосталне делатности

21/13
6. март

/

23/13
13. март

/

25/13
15. март

/
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15.

Одлука о измени Одлуке
о условима и начину за
смањење царинских
дажбина на одређену
робу, односно за
изузимање одређене робе
од плаћања царинских
дажбина у 2013. години

16.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за
2013.
годину

17.

Уредба о издавању
доплатне поштанске
марке „Борба против
рака”

18.

Одлука о висини
минималне зараде за
период март – децембар
2013. године

19.

Уредба о издавању
доплатне поштанске
марке „Недеља црвеног
крста”

УС, 93/12 и 114/12 УС)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 3. став 8. Закона
о Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07 и
5/09)

Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) 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 и 72/12)
члана 112. тачка 2.
Закона о раду
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05 и
54/09) и члана 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1. Закона

У Одлуци о условима и
начину за смањење царинских
дажбина на одређену робу,
односно за изузимање
одређене робе од плаћања
царинских дажбина у 2013.
години („Службени гласник
РС”, брoj 120/12), у тачки 3.
речи: „31. марта” замењују се
речима: "30. априла”

25/13
15. март

/

Усклађује се номенклатура
Царинске тарифе са
Комбинованом
номенклатуром Европске
уније за 2013. годину, која ће
се примењивати на
сврставање производа у
Царинској тарифи. Уредба
обухвата и стопе, односно
износe царине утврђене
Царинском тарифом која чини
саставни део Закона о
Царинској тарифи
(„Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09), као и
стопе царине које се
примењују у складу са
закљученим споразумима о
слободној трговини,
примењене на усклађену
номенклатуру
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Борба против рака” од 10. до
30. априла 2013. године

29/13
29. март

/

29/13
29. март

/

Минимална зарада без пореза
и доприноса за обавезно
социјално осигурање, за
период март - децембар 2013.
године, износи 115,00 динара
(„нето”), по радном часу.

31/13
5. април

/

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Недеља црвеног крста” од 8.

34/13
12. април

/
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20.

Одлука о измени и
допуни Одлуке о
условима и начину за
смањење царинских
дажбина на одређену
робу, односно за
изузимање одређене робе
од плаћања царинских
дажбина у 2013. години

21.

Уредбa о изменама и
допуни Уредбе о
правилима за доделу
државне помоћи

22.

Одлука о висини
основице за обрачун и
исплату плата државних
службеника,
намештеника, судија,
јавних тужилаца и
заменика јавних
тужилаца, председника и
судија Уставног суда

о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члан
43. став 1 . Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 24. Законa о
контроли државне
помоћи („Службени
гласник РС”, број
51/09) 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 и 72/12)
Члан 8. став 11.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12), а у вези
са чл. 8. и 41. Закона о
платама државних
службеника и
намештеника
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06 исправка, 115/06 исправка, 101/07 и
99/10), чланом 37.
став 4. Закона о
судијама („Службени
гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 - УС,
104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12 и 124/12 УС), чланом 69. став
3. Закона о јавном
тужилаштву
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/08,

до 15. маја 2013. године

Одлуком се прописују услови
и начин за смањење
царинских дажбина на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина у
2013. години

34/13
12. април

/

Ближе се уређују правила за
доделу државне помоћи,
односно за оцену
дозвољености пријављене,
односно додељене државне
помоћи, и правни поредак
Републике Србије усклађује са
садржином инструмената
тумачења које су у вези са
државном помоћи усвојиле
институције Европске
заједнице
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата за
државне службенике и
намештенике, почев од плате
за април 2013. године, у нето
износу од 18.812,84 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
судија, јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца,
почев од плате за април 2013.
године, у нето износу од
32.821,93 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
председника и судија
Уставног суда, почев од плате
за април 2013. године, у нето
износу од 32.821,93 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање

37/13
24. април

/

37/13
24. април

/
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23.

Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Светско
првенство у рвању за
кадете Србија 2013”

24.

Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Изградња споменхрама Светог Саве”

25.

Одлука о измени Одлуке
о условима и начину за
изузимање одређене робе
од плаћања царинских
дажбина

26.

Одлука о врстама девиза
у којима се плаћају
републичке
административне таксе
код дипломатскоконзуларних
представништава
Републике Србије и о
висини курса динара за
прерачунавање динарских
износа такси у девизе

104/09, 101/10, 78/11 др. закон, 101/11,
38/12 - УС и 121/12) и
чланом 20а став 4.
Закона о Уставном
суду („Службени
гласник РС”, бр.
109/07, 99/11 и 18/13 УС)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) 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 и 72/12)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) 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 и 72/12)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 4. став 2. Закона
о републичким
административним
таксама („Службени
гласник РС”, бр.
43/03, 51/03 исправка, 53/04, 42/05,
61/05, 101/05 - др.
закон, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09, 54/09,
35/10, 50/11, 70/11,
55/12 и 93/12) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Светско првенство у рвању
за кадете Србија 2013” од 20.
до 26. маја 2013. године

39/13
30. април

/

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Изградња спомен-храма
Светог Саве” од
18.
јуна до 31. августа 2013.
године

44/13
21. мај

/

У Одлуци о условима и
начину за изузимање одређене
робе од плаћања царинских
дажбина („Службени гласник
РС”, бр. 27/10, 51/10, 88/10 и
25/11), у тачки 5. број: „2013”
замењује се бројем: „2014”.

46/13
24. мај

/

Прописују се врсте девиза,
односно ефективни страни
новац у којима се за захтеве
надлежном органу у
Републици Србији код
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије републичка
административна такса
уплаћујe, односно плаћа у
девизама и висина званичног
средњег курса за један динар
на дан 30. априла 2013.
године, који служи за
прерачунавање прописаних
динарских износа такси у
девизе

47/13
29. мај

/
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27.

Уредбa о поступку
привремене обуставе
преноса припадајућег
дела пореза на зараде и
пореза на добит правних
лица Аутономној
покрајини, припадајућег
дела пореза на зараде
Граду Београду, односно
преноса трансферних
средстава из буџета
Републике Србије
јединици локалне
самоуправе

Члан 55. став 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) 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 и 72/12)

28.

Уредбa о престанку
важења Уредбе о
условима и начину
пребијања дуговања и
потраживања по основу
кредитних послова са
иностранством у
девизама

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 и 72/12)

29.

Уредбa о начину
пребијања дуговања и
потраживања по основу
реализованог
спољнотрговинског
промета робе и услуга

30.

Уредба о допуни Уредбе
о одређивању делатности
код чијег обављања не
постоји обавеза
евидентирања промета
преко фискалне касе

Члан 6. став 2. Закона
о девизном пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11 и
119/12) 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 и 72/12)
Члан 3. став 4. Закона
о фискалним касама
(„Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и
93/12)

У сарадњи са
Министарством спољне и

Уређује се поступак
привремене обуставе преноса
припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на добит
правних лица аутономној
покрајини, припадајућег дела
пореза на зараде граду
Београду, односно преноса
трансферних средстава из
буџета Републике Србије
јединици локалне самоуправе,
начин извештавања и
садржина извештаја о
спровођењу политике зарада и
запошљавања у јавном
сектору у складу са
смерницама економске
политике Владе дефинисаним
у усвојеним програмима
пословања јавних предузећа,
начин извештавања и
садржина извештаја о кретању
зарада и запошљавања у
јавном сектору, као и
поступак у случају
непоштовања рокова
измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
од стране јавних предузећа
чији је оснивач аутономна
покрајина односно јединица
локалне самоуправе као и
зависних друштава, чији је
оснивач то јавно предузеће
Даном ступања на снагу
уредбе престаје да важи
Уредба о условима и начину
пребијања дуговања и
потраживања по основу
кредитних послова са
иностранством у девизама
(„Службени гласник РС”, број
99/11)
Уређујe се начин на који
резидент - правно лице,
огранак страног правног лица
и предузетник могу пребити
дуговања и потраживања по
основу реализованог
спољнотрговинског промета
робе и услуга

Одређују се делатности код
чијег обављања, полазећи од
техничких и функционалних
карактеристика фискалне касе
и специфичности обављања
тих делатности, не постоји
обавеза евидентирања
промета преко фискалне касе

49/13
5. јун

/

55/13
25. јун

/

59/13
5. јул

/

59/13
5. јул

/
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31.

унутрашње трговине и
телекомуникација
Уредбa о допуни Уредбе
о посебним условима за
вршење промета робе са
Аутономном покрајином
Косово и Метохија

32.

Уредбa о допуни Уредбе
о врсти, количини и
вредности робе на коју се
не плаћају увозне
дажбине, роковима,
условима и поступку за
остваривање права на
ослобођење од плаћања
увозних дажбина

33.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
царински дозвољеном
поступању с робом

Члан 309. став 3.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 219. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10
и 111/12) 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 и 72/12)
Чланови. 10. и 20,
члан 22. став 5, члан
28, члан 35. став 2,
члан 37. став 3, члан
57, члан 91. став 3,
члан 101. ст. 1, 4. и 7,
члан 107. став 3, члан
110. став 5, члан 114.
став 2, члан 115. став
2, члан 121. став 6,
члан 124. став 1, члан
126, члан 128. став 3,
члан 138. став 4, члан
144. став 4, члан 145.
став 2. тачка 3), члан
146. став 4, члан 148,
члан 150. став 1. тачка
1) алинеја прва, члан
156. став 2, члан 158,
члан 160. став 1. тачка
5), члан 168, члан 169.
став 2, члан 173. став
2, члан 174. став 2,
члан 175. став 2, члан
180. став 2, члан 188.
ст. 3. и 5, члан 201.
став 3, члан 203. став
3, члан 208. став 4,
члан 209. ст. 3. и 5,
члан 210. став 2, члан
217. став 1. тачка 6),
члан 221. став 4. тачка
2), члан 222, члан 225.
став 6, члан 227. став
2, члан 229. став 2,
члан 236, члан 251.
став 4, члан 255. став
5, члан 260. став 3,
члан 268. став 2, члан
276. став 1, члан 277,

Уређују се посебни услови за
вршење промета робе са
Аутономном покрајином
Косово и Метохија у периоду
важења Резолуције Савета
безбедности број 1244

61/13
12. јул

/

Утврђује се врста, количина и
вредност робе на коју се, у
складу са одредбама
Царинског закона, не плаћају
увозне дажбине, као и рокови,
услови и поступак за
остваривање права на
ослобођење од плаћања
увозних дажбина

63/13
19. јул

/

Ближе се уређују услови за
одобравање статуса
"овлашћеног привредног
субјекта", за учесталост
преиспитивања статуса
овлашћеног привредног
субјекта, за давање
овлашћења за коришћење
поједностављеног поступка,
врста и обим олакшица које се
могу одобрити у вези са
царинском контролом које се
односе на сигурност и
безбедност, узимајући у обзир
мере за процену и управљање
ризиком, услови под којима се
статус овлашћеног
привредног субјекта може
укинути, као и поступак
укидања тог статуса; услови
за издавање обавезујућих
обавештења и других
обавештења о примени
царинских прописа;
критеријуми и приоритетне
области контроле, врсте
информација о ризику, као и
анализи ризика које ће
царински органи Републике
Србије размењивати са
царинским органима других
држава, односно територија и
др.

63/13
19. јул

/
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34.

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

35.

Одлука о износима
просечних пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине

36.

Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Недеља
солидарности”

37.

Уредбa о изгледу,
садржају и начину
попуњавања образаца,
као и начину достављања

члан 288. став 3.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
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, 90/07,
95/10, 36/11 и 93/12)
Члан 10. став 7.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, 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 и
119/12), члан 26. став
2. Закона о изменама
и допунама Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, број
93/12) и члан 6. став 1.
Уредбе о начину и
поступку утврђивања
износа просечне
пондерисане
малопродајне цене
цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских
прерађевина
(„Службени гласник
РС”, број 55/12)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) 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 и 72/12)
Члан 93а став 5.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.

Утврђују се 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 са
индексом потрошачких цена у
првом полугодишту 2013.
године
Утврђују се износи просечне
пондерисане малопродајне
цене цигарета, дувана за
пушење и осталих дуванских
прерађевина (резани дуван,
дуван за лулу, дуван за
жвакање и бурмут) и
минималне акцизе на
цигарете, дуван за пушење и
остале дуванске прерађевине
(резани дуван, дуван за лулу,
дуван за жвакање и бурмут).

64/13
24. јул

/

68/13
1. август

/

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Недеља солидарности” од 14.
до 21. септембра 2013. године

72/13
14. август

/

Уређују се изглед, садржај и
начин попуњавања образаца у
које се уносе подаци на
основу којих се формира

76/13
29. август

/
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38.

39.

и обраде података, који се
уносе у регистар
запослених, изабраних,
постављених и
ангажованих лица у
јавном сектору
Уредбa о управљању
програмима
претприступне помоћи
Европске уније у оквиру
компоненте I
инструмента
претприступне помоћи
(ИПА) – Помоћ у
транзицији и изградња
институција за период
2007-2013. године

Уредба о управљању
програмима
претприступне помоћи
Европске уније у оквиру
компоненте IIб
инструмента
претприступне помоћи
(ИПА) – Програми
прекограничне сарадње са
државама корисницама
ИПА за период 2007-2013

54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 исправка), 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 и 72/12), а у вези
са чл. 6, 7. и 8.
Оквирног споразума
између Владе
Републике Србије и
Комисије европских
заједница о правилима
за сарадњу која се
односе на
финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи (ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 124/07)
Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 исправка), 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 и 72/12), а у вези
са чл. 6, 7. и 8.
Оквирног споразума
између Владе
Републике Србије и
Комисије европских
заједница о правилима
за сарадњу која се
односе на
финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у

Регистар запослених,
изабраних, постављених и
ангажованих лица у јавном
сектору, као и начин
достављања и обраде тих
података
Ближе се утврђују начин
управљања програмима
претприступне помоћи
Европске уније (ЕУ) који се
финансирају кроз компоненту
I Инструмента претприступне
помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња
институција за период 20072013. године, у Републици
Србији, одговорност
одговорних лица и тела, као и
начин на који се уређују
њихови међусобни односи, а у
вези са припремом,
координацијом, спровођењем,
праћењем, вредновањем и
извештавањем о спровођењу
секторских програма и/или
пројеката који се финансирају
из ИПА компоненте I, у
систему децентрализованог
управљања претприступном
помоћи ЕУ у Републици
Србији.

Ближе се утврђују начин
управљања програмима
претприступне помоћи
Европске уније (EУ) који се
финансирају кроз компоненту
IIб Инструмента
претприступнe помоћи (ИПА)
- Прекогранична сарадња
између Републике Србије и
држава корисница ИПА у
периоду 2007-2013. године,
одговорност одговорних лица
и тела, као и начин на који се
уређују њихови међусобни
односи, а у вези са
припремом, програмирањем,
координацијом, спровођењем,
праћењем, вредновањем и
извештавањем о спровођењу
програма и пројеката који се
финансирају из ИПА
компоненте IIб, у систему
децентрализованог
управљања програмима

92/13
22. октобар

/

92/13
22. октобар

/
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40.

Одлука о измени Одлуке о
оснивању Одбора за
управљање Апекс зајмом
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације

41.

Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Светско првенство
у рукомету за жене Србија
2013”

оквиру спровођења
помоћи према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи (ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 124/07)
Члан 6. став 6.03.
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/А)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/Б)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње тржишне
капитализације II/Ц)
између Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 1/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и

претприступне помоћи ЕУ у
Републици Србији

Врше се измене чланова
Одбора за управљање Апекс
зајмом за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације

92/13
22. октобар

/

На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка

93/13
25. октобар

/
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42.

Одлука о оснивању
Одбора за јавни надзор
над обављањем ревизије

43.

Одлука о висини
основице за обрачун и
исплату плата државних
службеника,
намештеника, судија,
јавних тужилаца и
заменика јавних
тужилаца, председника и
судија Уставног суда

44.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
правилима за доделу
државне помоћи

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 и 72/12)
Члан 89. Закона о
ревизији („Службени
гласник РС”, број
62/13) 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 и 72/12)
Члан 8. став 11.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, бр. 114/12 и
59/13) 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 и 72/12), а у вези
са чл. 8. и 41. Закона о
платама државних
службеника и
намештеника
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06 исправка, 115/06 исправка, 101/07 и
99/10), чланом 37.
став 4. Закона о
судијама („Службени
гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 - УС,
104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12 и 124/12 УС), чланом 69. став
3. Закона о јавном
тужилаштву
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/08,
104/09, 101/10, 78/11 др. закон, 101/11,
38/12 - УС и 121/12) и
чланом 20а став 4.
Закона о Уставном
суду („Службени
гласник РС”, бр.
109/07, 99/11 и 18/13 УС)
Члан 24. Законa о
контроли државне
помоћи („Службени
гласник РС”, број

„Светско првенство у
рукомету за жене Србија
2013” од 4. до 10. новембра
2013. године

Оснива се Одбор за јавни
надзор над обављањем
ревизије ради обављања
послова утврђених Законом о
ревизији („Службени гласник
РС”, број 62/13)

93/13
25. октобар

/

Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата за
државне службенике и
намештенике, почев од плате
за октобар 2013. године, у
нето износу од 18.906,90
динара са припадајућим
порезом и доприносима за
обавезно социјално
осигурање; Утврђује се
основица за обрачун и
исплату плата судија, јавних
тужилаца и заменика јавних
тужилаца, почев од плате за
октобар 2013. године, у нето
износу од 32.986,04 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
председника и судија
Уставног суда, почев од плате
за октобар 2013. године, у
нето износу од 32.986,04
динара са припадајућим
порезом и доприносима за
обавезно социјално
осигурање.

93/13
25. октобар

/

Ближе се уређују правила за
доделу државне помоћи,
односно за оцену
дозвољености пријављене,

97/13
6. новембар

/
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51/09) 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 и 72/12)
45.

Фискалнa стратегијa за
2014. годину, са
пројекцијама за 2015. и
2016. годину

Члан 31. став 1. тачка
1) подтачка (13)
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

46.

Уредбa о издавању
доплатне поштанске
марке „Народна
библиотека Србије на
врачарском платоу 1973 –
2013”

47.

Одлука о условима и
начину за смањење
царинских дажбина на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе
од плаћања царинских
дажбина у 2014. години

48.

Одлука о измени Одлуке о
одређивању робе на коју
се не плаћају увозне
дажбине

49.

Уредбa о усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за 2014. годину

Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) 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 и 72/12)
Члан 30. став 6.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 219. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10
и 111/12) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 3. став 8. Закона
о Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07 и
5/09)

односно додељене државне
помоћи, и правни поредак
Републике Србије усклађује са
садржином инструмената
тумачења које су у вези са
државном помоћи усвојиле
институције Европске
заједнице
Фискалном стратегијом
утврђују се краткорочни и
средњорочни циљеви
фискалне политике Владе за
за 2014. годину, са
пројекцијама за 2015. и 2016.
годину; пружа детаљно
објашњење о усклађености
наведених средњорочних
циљева са фискалним
принципима и правилима; даје
оцена одрживости фискалне
политике, који Влада подноси
Народној скупштини
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Народна библиотека Србије
на Врачарском платоу 1973 –
2013” од 18. новембра до 12.
децембра 2013. године

97/13
6. новембар

/

98/13
8. новембар

/

Прoписуjу сe услoви и нaчин
зa смaњeњe цaринских
дaжбинa нa oдрeђeну рoбу,
oднoснo зa изузимaњe
oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa
цaринских дaжбинa у 2014.
гoдини.

106/13
5. децембар

/

У Одлуци о одређивању робе
на коју се не плаћају увозне
дажбине („Службени гласник
РС”, број 124/12), у тачки 7.
број: „2013” замењује се
бројем: „2014”

106/13
5. децембар

/

Усклађује се номенклатура
Царинске тарифе са
Комбинованом
номенклатуром Европске
уније за 2014. годину, која ће
се примењивати на
сврставање производа у
Царинској тарифи. Уредба

107/13
6. децембар

/
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50.

Уредбa о извршавању
Закона о акцизама на
територији Аутономне
покрајине Косово и
Метохија за време важења
резолуције Савета
безбедности ОУН број
1244

Члан 40e 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 и 47/13)

51.

Уредбa 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 и 108/13)

52.

Уредбa о изменама
Уредбе о посебним
условима за вршење
промета робе са
Аутономном покрајином
Косово и Метохија

53.

Уредбa о одређивању тела
за ревизију система
управљања програмима
претприступне помоћи
Европске уније у оквиру
инструмента
претприступне помоћи
(ИПА)

Члан 309. став 3.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 испрaвка и 108/13),
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 и 72/12), а у вези
са чл. 6. и 8. и тачком
7. Анекса А Оквирног
споразума између

обухвата и стопе, односно
износe царине утврђене
Царинском тарифом која чини
саставни део Закона о
Царинској тарифи
(„Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09), као и
стопе царине које се
примењују у складу са
закљученим споразумима о
слободној трговини,
примењене на усклађену
номенклатуру
Уређује се извршавање 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 и
47/13), на територији АП
Косово и Метохија за време
важења Резолуције Савета
безбедности ОУН број 1244
Уређује се извршавање Закона
о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05,
61/07, 93/12 и 108/13) на
територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија
за време важења Резолуције
Савета безбедности ОУН број
1244
Уређују се посебни услови за
вршење промета робе са
Аутономном покрајином
Косово и Метохија у периоду
важења Резолуције Савета
безбедности број 1244

Одређује се Канцеларија за
ревизију система управљања
средствима Европске уније за
Ревизорско тело у складу са
тачком 7. Анекса А Оквирног
споразума између Владе
Републике Србије и Комисије
Eвропских заједница о
правилима за сарадњу која се
односе на финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у оквиру
спровођења помоћи према
правилима инструмента
претприступне помоћи (ИПА)

111/13
14. децембар

/

111/13
14. децембар

/

111/13
14. децембар

/

113/13
20. децембар

/
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54.

55.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
начину и поступку
продаје акција банака које
су у власништву
Републике Србије или у
власништву банака у
стечају и ликвидацији у
којима функцију стечајног
и ликвидационог
управника врши Агенција
за осигурање депозита
Уредбa о поступку за
прибављање сагласности
за ново запошљавање и
додатно радно
ангажовање код
корисника јавних
средстава

Владе Републике
Србије и Комисије
Eвропских заједница о
правилима за сарадњу
која се односе на
финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи (ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 124/07)
Члан 48. став 4.
Закона о тржишту
капитала („Службени
гласник РС”, број
31/11) 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 и 72/12)
Члан 27е став 38.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 исправка и 108/13) и
члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Уређује се начин и поступак
продаје хартија од вредности
из члана 48. стaв 2. тaч. 2), 3),
4), 5) и 7) Зaкoнa o тржишту
кaпитaлa („Службени гласник
РС”, број 31/11)

113/13
20. децембар

/

Ближе се уређује поступак за
прибављање сагласности: 1) за
заснивање радног односа са
новим лицима ради
попуњавања слободних,
односно упражњених радних
места код корисника јавних
средстава, у смислу члана 27е
став 35. Закона о буџетском
систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка и 108/13 - у даљем
тексту: Закон); 2) да укупан
број запослених на одређено
време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по
основу уговора о делу,
уговора о привременим и
повременим пословима, преко
омладинске и студентске
задруге и лица ангажованих
по другим основама код
одређеног корисника јавних
средстава, у смислу члана 27е
став 37. Закона, буде већи од
10% од укупног броја
запослених код тог корисника;
3) за настављање поступака
ради попуњавања радних
места код корисника јавних
средстава који су започети, а
нису окончани до дана
ступања на снагу Закона о

113/13
20. децембар

/

52

56.

Одлука о образовању
Комисије за давање
сагласности за ново
запошљавање и додатно
радно ангажовање код
корисника јавних
средстава

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12 УС и 72/12), а у вези
са чланом 27е ст. 35. и
37. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 исправка и 108/13)
Члан 21. став 3.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 27а став 4.
Закона о порезима на
употребу, држање и
ношење добара
(„Службени гласник
РС”, бр. 26/01, 80/02,
43/04, 132/04, 112/05,
114/06, 118/07, 114/08,
31/09, 106/09, 95/10,
101/10, 24/11, 100/11 и
120/12)

57.

Одлука о врсти, висини и
начину плаћања накнада
за услуге царинског
органа

58.

Усклађени динарски
износи пореза на
употребу, држање и
ношење добара

59.

Уредбa о јединственој
тарифи по којој се
наплаћују накнаде за
услуге које врши Управа
за трезор

Члан 100. став 2.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка и
108/13)

60.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за 2014. годину

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

изменама и допунама Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник РС”,
број 108/13).
Образује се Комисија за
давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника
јавних средстава

113/13
20. децембар

/

Утврђује се врста, висина и
начин плаћања накнада за
услуге царинског органа

113/13
20. децембар

/

Динарски износи пореза на
употребу, држање и ношење
добара прописани Законом о
порезима на употребу,
држање и ношење добара за
плаћање пореза за 2014.
годину, усклађују се индексом
потрошачких цена који је
објавио Републички завод за
статистику, за период од 1.
децембра 2012. године до 30.
новембра 2013. године
Уређује се наплата накнада за
извршене услуге јавних
плаћања преко подрачуна
консолидованих рачуна
трезора Републике Србије,
трезора локалне власти,
организација за обавезно
социјално осигурање и других
корисника јавних средстава,
као и за обављање других
послова у складу са уговором,
по Тарифи, која чини саставни
део уредбе
Усклађује се номенклатура
Царинске тарифе са
Комбинованом
номенклатуром Европске
уније за 2014. годину, која ће
се примењивати на
сврставање производа у
Царинској тарифи.

113/13
20. децембар

/

116/13
26. децембар

/

119/13
30. децембар

/
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61.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о
ближим условима,
критеријумима и
елементима за паушално
опорезивање обвезника
пореза на приходе од
самосталне делатности

62.

Одлука о изменама
Одлуке о седишту Управе
царина, оснивању,
почетку и престанку рада
царинарница, царинских
испостава, одсека и
реферата

63.

Закључак
05 број: 018-81/2013-1
од 9. јануара 2013. године

64.

65.

66.

67.

Закључак
05 број: 018-34/2013
од 9. јануара 2013. године

Закључак
05 број: 018-189/2013
од 12. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 320-134/2013
од 12. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 336-435/2013

Члан 41. став 3.
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 УС, 93/12, 114/12 УС, 47/13, 48/13 исправка и 108/13)
Члан 254. став 3.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/03, 61/05,
85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон и
9/10 - УС), у вези са
чланом 310. став 1.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члана 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади

Ближе се уређују услови,
критеријуми и елементи за
паушално опорезивање
обвезника пореза на приходе
од самосталне делатности

119/13
30. децембар

/

Уређује се оснивање, почетак
и престанак рада
царинарница, царинских
испостава, одсека и реферата

119/13
30. децембар

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Утврђена основа за
закључење споразума о
вишегодишњој економској
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских
Емирата
Утврђена основа за вођење
преговора ради закључења
уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских
Емирата о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак и
на имовину
Усвојен Нацрт уговора између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак
Прихваћен Извештај о
активностима спроведеним у
циљу реализације дела
потенцијалне сарадње у
области пољопривреде између
Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата
Усвојен Претприступни
економски програм за Србију
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од 24. јануара 2013.
године

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Закључак
05 број: 401-453/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 401-431/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 42-511/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-553/2013
од 24. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 02-290/2013
од 24. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 42-368/2013-1
од 24. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 48-274/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

за 2013. годину са
пројекцијама за 2014. и 2015.
годину
Закључак се односи на
финансирање изградње
постројења за пречишћавање
отпадних вода у индустријској
зони – Шимановци за
реализацију инвестиционог
пројекта друштва Robert
Bosch Gmbh СР Немачка
Влада се упознала са
потребом закључења уговора
са банкама ради обезбеђења
додатних средстава за
реализацију пројеката који су
одобрени у складу са Законом
о подстицању грађевинске
индустрије Републике Србије
у условима економске кризе
Дата препорука Фонду за
развој Републике Србије да
прихвати замену банкарске
гаранције Комерцијалне банке
а.д. Београд за хипотеку првог
реда
Дата сагласност да средства
од преосталог ванредног
прихода по основу продаје
дела злата Међународног
монетарног фонда, која би
припала Републици Србији на
име учешћа у расподели, буду
директно пренета у посебан
фонд Међународног
монетарног фонда намењен за
помоћ земљама са ниским
дохотком - Фонд за смањење
сиромаштва и подстицање
привредног раста
Образована је Радна група за
израду радне верзије Нацрта
закона о финансирању
Аутономне покрајине
Војводинe
Усвојен Нацрт писма подршке
ЈП „Србијагас” Нови Сад, у
вези са обавезама према
Московској банци

Усвојен текст Уговора између
Републике Србије и Moody`s
рејтинг агенције и Нацрта
писма о допуни уговора
између Републике Србије и

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Закључак
05 број: 337-360/2013
од 24. јануара 2013.
године

Закључак
05 број: 023-706/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 422-704/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 40-736/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 02-272/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 424-754/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 424-890/2013
од 4. фебруара 2013.
године

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

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

Moody`s рејтинг агенције
Усвојен Извештај о првој
верификационој ревизији
Европске комисије у циљу
преноса овлашћења за
децентрализовано управљање
средствима ИПА (компоненте
I и II)
Закључак о отпису камата на
јавне приходе, осим камата на
доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање, камата
на изворне и уступљене
приходе јединица локалне
самоуправе и камата на
приходе који припадају
Аутономној Покрајини, који
су доспели на наплату до 31.
децембра 2010. године и 31.
децембра 2011. године, за
привредне субјекте који се
продају у поступку
приватизације, односно који
су у поступку
реструктурирања
Прихваћен је захтев
акционара Српске банке а.д.
Београд да Република Србија,
као контролни акционар,
изврши откуп акција
Усвојен Нацрт уговора између
Републике Србије и Народне
банке Србије којим се уређују
међусобна права и обавезе у
вези са динарским средствима
система консолидованог
рачуна трезора која се воде
код Народне банке Србије
Усвојен Нацрт уговора о
оснивању Развојног фонда
Аутономне Покрајине
Војводине

Усвојен Нацрт уговора о
ангажовању – емитовање
обвезница од стране
Републике Србије у 2013.
години
Изабране банке које ће
вршити услуге продаје и друге
финансијске услуге у вези са
емитовањем дугорочних
државних хартија од
вредности на међународном
финансијском тржишту у

/

/

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

/

/
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Закључак
05 број: 420-688/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 420-673/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 420-890/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 018-920/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 018-693/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 021-572/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 035-657/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 035-772/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак

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

Члан 43. став 3.

2013. години
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
акционарском друштву
„Политика” Београд
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
акционарском друштву
„Тигар” Пирот
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио Телевизија Србије
Усвојен Нацрт уговора између
Републике Србије и
Републике Кореје о
избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак
Прихваћен Извештај о
преговорима ради закључења
уговора између Владе Србије
и Владе Републике Казахстан
о избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак и на
имовину
Прихваћен Извештај о раду
Комисије за хартије од
вредности Републике Србије и
кретањима на тржишту
капитала у Републици Србији
у периоду јануар – јун 2012.
године
Дато овлашћење за повлачење
и располагање средствима
зајма Банке за развој Савета
Европе за финансирање
пројекта „Образовање за
социјалну инклузију”
Измењен закључак о
овлашћењу за повлачење
средстава кредита по основу
финансијских уговора између
Републике Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије - Апекс
зајам за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације
Усвојен Програм мера за
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05 број: 422-775/2013
од 4. фебруара 2013.
године

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Закључак
05 број: 46-815/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 422-880/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 02-988/2013
од 4. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 401-1145/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 401-00-1146/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 401-1147/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 401-1060/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 48-1213/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

очување финансијске
стабилности банака

Усвојен Нацрт анекса I
Споразума о преносу имовине
и обавеза Развојне банке
Војводине између Републике
Србије и Аутономне
Покрајине Војводине
Усвојен Aнекс II Споразума о
утврђивању међусобних права
и обавеза између Републике
Србије и Агенције за
осигурање депозита, са једне
стране и Развојнe банке
Војводине, са друге стране
Образовано Централно
координационо тело и радне
групе за сарадњу са
Уједињеним Арапским
Емиратима
Прихваћен захтев за исплату
накнаде за експропријацију
непокретности, ради изградње
деоница аутопутева Е-75, Е-80
и Е-763 (05 број: 401-001145/2013)
Прихваћен захтев за исплату
накнаде за експропријацију
непокретности, ради изградње
моста Земун – Борча, са
припадајућим
саобраћајницама
(саобраћајница „Северна
тангента”)
Прихваћен захтев за исплату
накнаде за експропријацију
непокретности, ради:
решавања имовинско правних
односа на Аутопуту Е-763,
деоница Љиг – Прељина
Дата сагласност да
Министарство унутрашњих
послова преузме обавезе по
уговору који се односи на
капитални издатак и захтева
плаћање у више година за
капитални пројекат „Јачање
оперативно-техничких
капацитета”
Усвојен Нацрт уговора о
ангажовању између Републике
Србије и Deutsche Bank AG,
J.P. Morgan и Barclays
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Закључак
05 број: 420-1195/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 424-1191/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 48-1152/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-1091/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 119-1141/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 018-1196/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 023-1069/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 02-1053/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Усвојен анекс уговора о
дугорочном кредиту између
Републике Србије и VTB
Capital PLC

Закључак се односи на
емитовање обвезница
Републике Србије на
међународном финансијском
тржишту
Утврђена основа за вођење
преговора са Међународном
банком за обнову и развој у
вези са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Усвојене измене и допуне
финансијског споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Италије за програм „Подршка
привреди Републике Србије
кроз набавку добара за пет
ресорних министарстава”
Дато овлашћење за
потписивање уговора између
Владе Републике Србије и
Владе Социјалистичке
Републике Вијетнам о
избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак
Измењен закључак о
овлашћењу за потписивање
споразума о сарадњи између
Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата
Усвојена измена Закључка о
прихватању захтева акционара
привредног друштва
Југоинспект ад Београд да
Република Србија, као
контролни акционар, изврши
откуп акција
Усвојена измена Закључка о
образовању радне групе за
израду радне верзије нацрта
закона о финансирању
Аутономне Покрајине
Војводине
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Закључак
05 број: 424-1375/2013
од 18. фебруара 2013.
године

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

108.

Закључак
05 број: 340-1401/2013
од 22. фебруара 2013.
године

109.

Закључак
05 број: 48-1288/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

107.

110.

Закључак
05 број: 420-1448/2013
од 22. фебруара 2013.
године

111.

Закључак
05 број: 48-1409/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-1429/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

Закључак
05 број: 018-1553/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

112.

113.

114.

Закључак
05 број: 112-1500/2013-1
од 28. фебруара 2013.

Прихваћен извештај са
разговора са потенцијалним
инвеститорима у вези са
емисијом обвезница
Републике Србије на
међународном финансијском
тржишту за финансирање
буџетског дефицита и
рефинансирање доспелог дуга
Усвојен Програм о условима и
начину подстицања
производње и ремонта
шинских возила у Републици
Србији за 2013. годину, за
потребе „Железнице Србије”
а.д. Београд
Усвојен Нацрт анекса
трилатералног уговора о
коришћењу средстава зајма
намењених програму
„Рехабилитација система
даљинског грејања у Србији –
фаза IV”
Усвојен Нацрт анекса уговора
о кредиту између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Српске, Босна и
Херцеговина и Нацрта анекса
споразума о имплементацији
између Министарства
финансија и привреде
Републике Србије и
Министарства финансија
Републике Српске, Босна и
Херцеговина
Усвојена измена Закључка о
усвајању Нацрта писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајмова по основу
уговора о зајму за кредит за
повлашћеног купца за
пројекат мост Земун – Борча,
са припадајућим
саобраћајницама
Усвојена измена Закључка о
усвајању Нацрта писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајмова по основу
уговора о зајму за кредит за
повлашћеног купца за прву
фазу пакет пројекта Кostolac –
B power plant projects
Прихваћен Извештај са
преговора у вези са
закључивањем споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских
Емирата
Дата сагласност за пријем
запослених у радни однос на
неодређено време у 2013.
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године

115.

116.

117.

118.

119.

Закључак
05 број: 48-1671/2013
од 28. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 42-1736/2013
од 28. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 43-1688/2013
од 28. фебруара 2013.
године

Закључак
05 број: 021-05-1836/2013
од 7. марта 2013. године

Закључак
05 број: 401-1744/2013
од 7. марта 2013. године

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

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

120.

Закључак
05 број: 401-1739/2013
од 7. марта 2013. године

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

121.

Закључак
05 број: 401-1740/2013

Члан 43. став 3.
Закона о Влади

години у јединицама локалне
самоуправе
Усвојена измена Закључка о
саставу радног тима за
координацију активности
неопходних за реализацију
пројекта и испуњење права и
обавеза наручиоца и
корисника утврђених у
уговору о
грађењу/пројектовање и
извођење радова на изградњи
моста Земун – Борча са
припадајућим
саобраћајницама
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Закључак се односи на
продужење рока из Закона о
условном отпису камата и
мировању пореског дуга до
којег су порески обвезници
били у обавези да уплате
текуће обавезе доспеле за
плаћање
Прихваћен Извештај
надзорног одбора Националне
корпорације за осигурање
стамбених кредита о
резултатима извршеног
надзора за 2012. годину
Дата сагласност
Министарству финансија и
привреде – Управи за трезор
за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за
капиталне пројекте:
„Проширење и технолошко
унапређење капацитета у
циљу ефикаснијег пословања”
Дата сагласност
Министарству финансија и
привреде – Управи за трезор
за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за
капиталне пројекте:
„Унапређење аутоматизације
пословних процеса”
Дата сагласност
Министарству финансија и
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

од 7. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-1743/2013
од 7. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-1738/2013
од 7. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-1882/2013
од 7. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-2160/2013
од 14. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-2161/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 48-2162/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 424-2149/2013

привреде – Управи за трезор
за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за
капиталне пројекте: „Пројекат
интегрисаног надзора
новчаних токова у Управи за
трезор”
Дата сагласност
Министарству финансија и
привреде – Управи за трезор
за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за
капиталне пројекте: „Јачање
безбедносних капацитета у
транспорту новца”
Дата сагласност
Министарству финансија и
привреде – Управи за трезор
за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за
капиталне пројекте: „Пројекат
гасификације, топлификације
и електрификације
унутрашњих јединица”
Измењен Закључак о
образовању Радне групе за
спровођење активности на
реализацији пројекта
изградње деонице Појате –
Прељина аутопута Е-761 у
оквиру механизма сарадње
Кина – централна и источна
Европа
Закључак у вези са
изузимањем од извршења
принудне наплате средстава
опредељених за финансирање
обележавања јубилеја
Милански едикт
Усвојено Обавештење о
превременом откупу
обвезница 2024. године

Усвојен Анекс уговора између
Републике Србије и
Standard&Poors рејтинг
агенције за фреквентног
емитента

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Усвојен Нацрт уговора о
пружању услуга агента у вези
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од 14. марта 2013. године

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Закључак
05 број: 420-8076/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 48-2115/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 403-2190/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 401-2039/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 401-2201/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 број: 023-2382/2013
од 21. марта 2013. године

Закључак
05 број: 422-2360/2013
од 21. марта 2013. године

Закључак
05 број: 48-2387/2013
од 21. марта 2013. године

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

са емисијом дугорочних
хартија од вредности које ће
емитовати Аутономна
покрајина Војводина
Прихваћен Анекс уговора о
дугорочним кредитима између
Грађевинске дирекције Србије
доо Београд и Hypo AlpeAdria-Bank ad Beograd
Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске инвестиционе
банке тражи продужење
рокова дефинисаних
финансијским уговорима зајам за општинску и
регионалну инфраструктуру
Усвојен Консолидовани
извештај Републике Србије за
2011. годину

Усвојена измена Закључка о
усвајању Програма за
измиривање обавеза локалних
власти по основу капиталних
инвестиционих издатака
према приватном сектору
Влада је упозната са потребом
закључења уговора са банкама
ради обезбеђења додатних
средстава за реализацију
пројеката који су одобрени у
складу са Законом о
подстицању грађевинске
индустрије Републике Србије
у условима економске кризе
Регулисан отпис локалних
јавних прихода и споредних
пореских давања за привредно
друштво Хемијска индустрија
„Невена” ад – у
реструктурирању, Лесковац
Усвојена измена Закључка о
прихватању захтева акционара
привредног друштва
Југоинспект ад Београд да
Република Србија, као
контролни акционар, изврши
откуп акција
Усвојен Споразум о изменама
и допунама Споразума између
Републике Србије и
Републике Италије о кредиту
за реализацију програма
„Кредит за помоћ малим и
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и 72/12)

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

Закључак
05 број: 423-2245/2013
од 21. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-2285/2013
од 21. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 420-2587/2013
од 28. марта 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-2478/2013
од 28. марта 2013. године

Закључак
05 број: 424-2982/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 422-3005/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 02-02-2997/2013
од 5. априла 2013. године

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

средњим предузећима преко
домаћег банкарског сектора и
подршку локалном развоју
кроз јавна комунална
предузећа”
Дата сагласност да се
заинтересованим државама за
учествовање у Пројетку
осигурања ризика у случају
елементарних непогода за
југоисточну Европу и Кавказ,
Црној Гори и Босни и
Херцеговини – Републици
Српској, дозволи смањење
висине оснивачког капитала у
Europа Reinsurance Facility
Ltd.
Прихваћен Извештајса
преговора са Међународном
банком за обнову и развој у
вези са одобравањем зајма
Републици Србији за Пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске инвестиционе
банке захтева продужење рока
за повлачење последње
транше зајма и рока за отказ
неискоришћених износа
средстава зајма по Анексу бр.
1 уговора о финансирању
између Србије и Црне Горе и
Европске инвестиционе банке
– пројекат Градски водовод
(Србија)
Усваја се Нацрт уговора о
емисији дугорочних хартија
од вредности између
Републике Србије, Аутономне
покрајине Војводине и
Развојне банке Војводине ад
Нови Сад
Усвојен Нацрт уговора о
преузимању дела имовине и
дела обавеза Развојне банке
Војводине ад Нови Сад, као
преносиоца, банке Поштанска
штедионица ад Београд, као
преузимаоца и Агенције за
осигурање депозита
Усвојен Нацрт уговора о
првим изменама и допунама
уговора о оснивању Развојног
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144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

Закључак
05 број: 422-3010/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 40-3007/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 424-3008/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 021-1575/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 48-2802/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 број: 037-3190/2013
од 12. априла 2013. године

Закључак
05 број: 021-3158/2013
од 12. априла 2013. године

Закључак
05 број: 018-3472/2013
од 22. априла 2013. године

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

фонда Аутономне покрајине
Војводине (оснивачки акт)
Усвојен Нацрт уговора о
преузимању дела имовине
Развојне банке Војводине ад
Нови Сад, као преносиоца,
Развојног фонда Аутономне
покрајине Војводине доо
Нови Сад, као преузимаоца и
Агенције за осигурање
депозита
Усвојен Нацрт уговора о
уступању потраживања
(цесији) између Републике
Србије, као уступиоца, и
Развојног фонда Аутономне
покрајине Војводине доо
Нови Сад, као пријемника
Усвојен Нацрт уговора о
купопродаји дугорочних
државних хартија од
вредности између Републике
Србије и банке Поштанска
штедионица а.д. Београд
Прихваћен Годишњи извештај
о раду буџетске инспекције за
2012. годину

Прихваћен Извештај са
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о одобрењу
државног финансијског
кредита Републици Србији
Утврђена Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на пролећном
заседању Међународног
монетарног фонда и групације
Светске банке
Прихваћен Извештај
Удружења осигуравача Србије
о вршењу јавних овлашћења
за 2012. годину

Усвојен Предлог споразума о
измени уговора између
Републике Србије и
одређених међународних
финансијских институција у
вези са Комерцијалном
банком ад Београд
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152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Закључак
05 број: 121-3366/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 број: 121-3364/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 број: 121-3363/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 број: 121-3367/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 број: 121-3360/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 број: 42-2518/2013-1
од 23. априла 2013. године

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

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

Закључак
05 број: 42-3409/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 121-117/2013
од 23. априла 2013. године

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

Утврђена основицаза обрачун
и исплату плата
професионалних припадника
Војске Србије

Утврђена основица за обрачун
и исплату плата запослених у
Министарству унутрашњих
послова

Утврђена основица за обрачун
и исплату плата припадника
Безбедносно-информативне
агенције

Утврђена основица за обрачун
и исплату плата запослених у
области образовања,
социјалне заштите,
здравственој делатности,
установама културе, стручним
службама организација
обавезног социјалног
осигурања и осталим јавним
службама које се финансирају
из буџета
Утврђена основица за обрачун
и исплату платаизабраних и
постављених лица и
запослених у органима
територијалне аутономије и
органима јединица локалне
самоуправе
Усвојен Нацрт уговора о
уступању потраживања
између Републике Србије и
Беобанке ад Београд у стечају
и нацрта уговора о
регулисању права и обавеза
између привредног друштва
Иво Лола Рибар Систем ад
Београд у реструктурирању и
Републике Србије
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит јавном
водопривредном предузећу
„Србијаводе”, Београд (05
број: 42-3409/2013)
Дата сагласност да се
утврђивање зараде запослених
у јавном сектору на начин
уређен одредбама чл. 3 и 4.
Закона о утврђивању

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

66

65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

160.

161.

162.

163.

164.

165.

Закључак
05 број: 410-3216/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-3218/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 422-3535/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-3657/2013
од 30. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-3717/2013
од 30. априла 2013. године

Закључак
05 број: 018-3835/2013
од 30. априла 2013. године

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

максималне зараде у јавном
сектору не односи на
утврђивање зараде запослених
у организацијама за обавезно
социјално осигурање
Дата сагласност да
Министарство унутрашњих
послова преузме обавезе по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година за
капитални пројекат „Набавка
потребне опреме (патролних
возила) у циљу проширења
материјално техничких
капацитета неопходних за рад
полиције”
Дата сагласност да
Министарство унутрашњих
послова преузме обавезе по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година за
капитални пројекат„Заштита и
спасавање грађана, добара,
имовине и животне средине
Републике Србије од
последица ванредних
ситуација”
Прихваћен Извештај Комисије
за преговоре у поступку
повећања основног капитала
Привредне банке Београд ад
Београд од стране
квалификованог инвеститора,
односно поступку продаје
акција Привредне банке
Београд ад Београд у
власништву Републике Србије
Усвојен Нацрт пријаве за
кредит за повлашћеног купца
кинеској Export-Import банци
за финансирање друге фазе
пакет пројекта те Kостолац –
Б
Закључак о избору банака за
вршење услуга продаје и
других финансијских услуга у
вези са емитовањем
дугорочих државних хартија
од вредности на
међународном финансијском
тржишту у 2013. години
Утврђена Основа за вођење
преговора ради закључења
уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Великог Војводства
Луксембург о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак и
на имовину

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
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166.

167.

168.

169.

Закључак
05 број: 018-3836/2013
од 30. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 037-3683/2013-1
од 30. априла 2013. године

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

Закључак
05 број: 420-02-3627/20131
од 30. априла 2013. године

Закључак
05 број: 02-02-3888/2013
од 20. маја 2013. године

170.

Закључак
05 број: 110-3891/2013
од 20. маја 2013. године

171.

Закључак
05 број: 48-4085/2013
од 20. маја 2013. године

172.

173.

174.

Закључак
05 број: 420-02-4524/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 420-03-4281/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 401-3415/2013

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

Утврђена Основа за вођење
преговора ради закључења
уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Португалије о
избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак и на
имовину
Утврђена Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на 22. годишњем
састанку одбора гувернера
Европске банке за обнову и
развој
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Дата сагласност на акте Credy
banke ад Крагујевац (измене и
допуне Уговора о оснивању)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Дата сагласност на акте Credy
banke а.д. Крагујевац (измене
и допуне Статута)

Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
са Европском банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма Републици
Србији за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Усваја се Анексу говора о
дугорочном кредиту између
Републике Србије и
Комерцијалне банке а.д.
Београд
Дата сагласност да
Министарство унутрашњих

68

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

од 4. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-4328/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-4321/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 018-4552/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 023-4311/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 018-4735/2013
од 10. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 401-4809/2013
од 10. јуна 2013. године

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

Закључак

Члан 43. став 3.

послова преузме обавезе по
уговору који се односи на
капитални издатак и захтева
плаћање у више година за
капитални пројекат „Јачање
оперативно-техничких
капацитета”
Усвојен Нацрт писма којим се
од Светске банке захтева
продужење рока за завршетак
реализације пројеката по
споразуму о зајму („Додатно
финансирање пројекта
рехабилитације система за
наводњавање и
одводњавање”) и по
споразуму о кредиту за развој
(пројекат Ревитализације
система за наводњавање и
одводњавање Србије)
Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске банке за обнову и
развој тражи преусмеравање
дела неалоцираних средстава
из споразума о зајму (К10)
између Републике Србије и
Европске банке за обнову и
развој
Прихваћен Извештај о
преговорима ради закључења
Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Казахстан о
избегавању двоструког
опорезивања и спречавању
пореске евазије у односу на
порезе на доходак и на
имовину
Прихваћен Извештај о
пословању Националне
корпорације за осигурање
стамбених кредита за 2012.
годину
Усвојена измена Закључка о
утврђивању Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Републике
Србије и Републике Хрватске
о спровођењу Анекса Г
Споразума о питањима
сукцесије
Закључак се односи на
измиривање обавеза
Републике Србије сагласно
спроведеном Програму за
измиривање обавеза локалних
власти по основу капиталних
инвестиционих издатака
према приватном сектору
Усвојена измена Закључка о

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

05 број: 424-4726/2013
од 10. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-4732/2013
од 10. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-4845/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 422-5114/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 401-4848/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 48-5044/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 018-4919/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 021-4933/2013
од 18. јуна 2013. године

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

избору банака за вршење
услуга продаје и других
финансијских услуга у вези са
емитовањем дугорочих
државних хартија од
вредности на међународном
финансијском тржишту у
2013. години
Усвојен Нацрт уговора о
ангажовању између Републике
Србије и Citigroup Global
Markets Limited и Deutsche
Bank AG

/

/

/

/

/

/

/

/

Усвојена измена Закључка о
усвајању Програма за
измиривање обавеза локалних
власти по основу капиталних
инвестиционих издатака
према приватном сектору

/

/

Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске инвестиционе
банке тражи продужење рока
за повлачење последње
транше кредита за пројекат
Клинички центри/А

/

/

/

/

/

/

Дата сагласност да се за
емитоване обвезнице
Републике Србије може
спровести обрачунски налог
ради реализације Закључка о
усвајању Нацрта уговора о
емисији дугорочних хартија
од вредности између
Републике Србије, Аутономне
покрајине Војводине и
Развојне банке Војводине ад
Нови Сад
Прихваћен Захтев акционара
привредног друштва
Југоинспект Београд ад, да
Република Србија, као
контролни акционар, иврши
откуп акција

Прихваћен Извештај о
преговорима ради закључења
уговора између Републике
Србије и Великог Војводства
Луксембург о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак и
на имовину
Прихваћен Извештај о раду
Комисије за хартије од
вредности и кретањима на
тржишту капитала у периоду
јануар - децембар 2012.
године

70

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

Закључак
05 број: 41-4819/2013
од 18. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-5150/2013
од 18. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 436-5348/2013
од 25. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 422-5318/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 48-5374/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 420-5299/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 400-5240/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 119-5280/2013
од 25. јуна 2013. године

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

Усваја се Нацрт уговора о
уплати дела добити у буџет
Републике Србије између
јавних предузећа, односно
јавних агенција, односно
других облика организовања
чији је оснивач Република
Србија, односно у којима
Република Србија има учешће
у власништву и Републике
Србије
Прихваћен Извештај са
преговора са Европском
банком за обнову и развој у
вези са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност
Министарству финансија и
привреде – Пореској управи
да организује наградну игру у
роби и услугама „Фискалним
рачуном против сиве
економије и до аутомобила”
Дата сагласност за продају
акција „Тесла штедне банке”
д.д. Загреб, Република
Хрватска, које су у поседу
Фонда за развој Републике
Србије
Усвојен Нацрт писма којим се
од Светске банке захтева
продужење рока за завршетак
пројекта „Пружање
унапређених услуга на
локалном нивоу” по
Споразуму о зајму између
Републике Србије и
Међународне банке за обнову
и развој
Прихваћен Извештај о
реализацији пројектних
зајмова одобрених Републици
Србији од стране
Међународних финансијских
организација и других
страних кредитора
Прихваћен Консолидовани
годишњи извештај за 2012.
годину о стању интерне
финансијске контроле у
јавном сектору у Републици
Србији
Oвлашћена лица за
потписивање пратећих писама
на основу којих се повлаче
кредитна средства из:
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/

/

/

/

/

/
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
197.

Закључак
05 број: 119-5277/2013
од 25. јуна 2013. године

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

198.

Закључак
05 број: 420-5447/2013
од 25. јуна 2013. године

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

199.

200.

201.

202.

203.

204.

Закључак
05 број: 420-02-5289/2013
од 27. јуна 2013. године

Закључак
05 број: 420-5421/2013
од 27. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 420-5446/2013
од 27. јуна 2013. године

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

Закључак
05 број: 023-5315/2013-2
од 5. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-5671/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак

Оквирног споразума о зајму
Ф/П 1711, закљученог између
Републике Србије и Банке за
развој Савета Европе
Oвлашћена лица за
потписивање пратећих писама
на основу којих се повлаче
кредитна средства из:
Оквирног споразума о зајму
Ф/П 1739, закљученог између
Републике Србије и Банке за
развој Савета Европе
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Дата сагласност да се
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србија
одобри продужење рока за
повраћај средстава која су тој
установи стављена на
располагање у 2012. години,
по основу уговора о
краткорочном кредиту
Дата сагласност да се
Железари Смедерево доо
Смедерево одобри продужење
рока за повраћај средстава
која су том друштву стављена
на располагање у 2012.
години, по основу уговора о
краткорочном кредиту
Дата сагласност да се
Акционарском друштву за
новинско-издавачку и
графичку делатност
Политика, Београд одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у
2012. години, по основу
уговора о краткорочном
кредиту
Усвојен акциони план
структурних реформи у
сектору јавних предузећа

Дата сагласност да се за
емитоване обвезнице
Aутономне покрајине
Војводине може спровести
обрачунски налог

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предлог мера достављених од
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205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

05 број: 422-5613/2013
од 5. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 018-5669/2013-1
од 5. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-5746/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 број: 021-5641/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 број: 43-5751/2013
од 5. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-5758/2013
од 5. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-5835/2013
од 9. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-5871/2013-1
од 12. јула 2013. године

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

стране банке Поштанска
штедионица а.д. Београд, за
превазилажење проблема у
пословању те финансијске
институције насталих после
преузимања дела имовине и
дела обавеза Нове Агробанке
а.д.Београд
Утврђена Основа за вођење
преговора и закључивање
Анекса споразума о
успостављању специјалних
паралелних односа између
Републике Србије и
Републике Српске
Усвојен Нацрт писма о
изменама и допунама
Споразума о финансирању
између Републике Србије и
Међународног удружења за
развој и Споразума о зајму
између Републике Србије и
Међународне банке за обнову
и развој за пројекат
„Регионални развој Бора”
Прихваћен Извештај о
пословању слободних зона у
Републици Србији за 2012.
годину

Дата сагласност да, јавним
предузећима која обаваљају
комуналне делатности, а чији
је оснивач јединица локалне
самоуправе, Министарство
финансија и привреде –
Пореска управа, прекине
поступак принудне наплате
обавеза по основу јавних
прихода
Усвојен Нацрт измене број 1.
и одрицање од члана 1.04 б
(IV) Уговора о финансирању
(Унапређење Електромреже
ЈП „Електромрежа Србије”)
закљученог између ЈП
„Електромрежа Србије” и
Европске инвестиционе банке
Усвојен Нацрт измене број 1.
и одрицање од члана 1.04 б
(IV) Уговора о финансирању
(Унапређење Електромреже
ЈП „Електромрежа Србије”)
закљученог између ЈП
„Електромрежа Србије” и
Европске инвестиционе банке
Измењен Закључак о
преузимању обавеза
здравствених установа према
веледрогеријама по основу
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/
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/

/

/
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
212.

213.

214.

215.

216.

217.

Закључак
05 број: 420-5971/2013
од 12. јула 2013. године

Закључак
05 број: 43-6085/2013
од 16. јула 2013. године

Закључак
05 број: 021-6065/2013-1
од 16. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-6032/2013
од 16. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 422-5735/2013-1
од 19. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 422-5734/2013
од 19. јула 2013. године

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

набавке лекова и медицинског
материјала и претварању тих
обавеза у јавни дуг Републике
Србије
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
акционарском друштву
„Политика” Београд
Дата сагласност да се Јавном
предузећу „Путеви Србије”
отпише део потраживања
насталих по основу пореза на
додату вредност
Прихваћен Извештај са
разговора у вези са
закључивањем споразума о
сарадњи између Народне
банке Србије, Министарства
финансија и привреде,
Агенције за привредне
регистре, Централног
регистра, Депоа и клиринга
хартија од вредности
а.д.Београд и Комисије за
хартије од вредности
Прихваћен Извештај о
потреби закључења споразума
о одрицању од ауторских
права на територији
Републике Србије са
Фондацијом за међународне
стандарде финансијског
извештавања
Усвојен Нацрт анекса 1
Уговора о преузимању дела
имовине и дела обавеза
Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад, који се
закључује између Развојне
банке Војводине а.д.Нови Сад
– у стечају, као преносиоца,
Развојног фонда Аутономне
покрајине Војводине
д.о.о.Нови Сад, као
преузимаоца и Агенције за
осигурање депозита
Усвојен Нацрт анекса 1
Уговора о преузимању дела
имовине и дела обавеза
Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад, који се
закључује између Развојне
банке Војводине а.д.Нови Сад
– у стечају, као преносиоца,
банке Поштанска штедионица
а.д.Београд, као преузимаоца
и Агенције за осигурање
депозита
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/
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/

/

/

/

/

/

/

/
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218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

Закључак
05 број: 420-6372/2013
од 31. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 401-6465/2013-1
од 31. јула 2013. године

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

Закључак
05 број: 400-6425/2013
од 31. јула 2013. године

Закључак
05 број: 48-6468/2013
од 31. јула 2013. године

Закључак
05 број: 43-6627/2013
од 31. јула 2013. године

Закључак
05 број: 401-6874/2013
од 9. августа 2013. године

Закључак
05 број: 422-6756/2013
од 9. августа 2013. године

Закључак
05 број: 021-7065/2013
од 16. августа 2013.
године

Закључак

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

Члан 43. став 3.

Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије,
Београд
Прихваћен захтев
Министарства финансија и
привреде за исплату накнаде
за експропријацију
непокретности ради изградње
деоница аутопутева Е-75 и Е80
Усвојен Извештај о извршењу
буџета Републике Србије за
период од 1. јануара до 30.
јуна 2013. године

Утврђена основа за вођење
преговора са Европском
инвестиционом банком у вези
са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност да се
предузећима која обављају
комуналне делатности
„Борјак” и „Бели извор” из
Врњачке бање прекине
поступак принудне наплате по
основу јавних прихода
Усвојен Нацрт уговора о
регулисању међусобних
односа по основу решења о
извршењу Привредног суда у
Београду
Прихваћен захтев акционара
привредног друштва
Југоинспект Београд а.д. да,
Република Србија као
контролни акционар, изврши
откуп акција
Закључак у вези са потребом
очувања управних и
административних капацитета
одговорних тела и лица у
последњој фази акредитације
система за децентрализовано
управљање средствима
претприступне помоћи
Европске уније у Републици
Србији
Измењен Закључак о
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05 број: 119-7076/2013
од 16. августа 2013.
године

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

Закључак
05 број: 119-7077/2013
од 16. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 48-7174/2013-1
од 25. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 401-7175/2013
од 25. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 021-7172/2013
од 28. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 400-7171/2013
од 28. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 337-7233/2013
од 28. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 420-7378/2013
од 28. августа 2013.
године

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

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

овлашћењу за повлачење и
располагање средствима за
финансирање Пројекта
„Регионални развој Бора”
(зајам IBRD 7464YF),

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћен Извештај Агенције
за осигурање депозита за
2012. годину - Финансијски
извештај са Извештајем о
обављеној ревизији

/

/

Прихваћен Извештај о
потреби упућивања
представника Републике
Србије у SELEC центар у
Букурешту

/

/

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење и
располагање средствима за
финансирање Пројекта
„Регионални развој Бора”
(ИДА кредит 4326YF),
Утврђена основаза вођење
преговора са Кинеском Еxport
– import банком у вези са
одобравањем кредита за
повлашћеног купца за
пројекат изградње аутопута
Е763 (Обреновац – Љиг),
Прихваћен захтев
Министарства финансија и
привреде за исплату накнаде
за експропријацију
непокретности, ради
окончавања поступка
експропријације и решавања
имовинско-правних односа на
аутопуту Е-763, деоница
Београд – Љиг – Пожега,
сектор II: Љиг – Пожега
Прихваћен Извештај Агенције
за осигурање депозита за
2012. годину - Извештај о
раду

Закључен Протокол између
Министарства финансија и
привреде Републике Србије и
Симпо а.д. Врање, којим се
дефинишу мере и активности
у поступку решавања
дуговања Симпо а.д. Врање
према државним
повериоцима, као и међусобна
права и обавезе у поступку
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234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

Закључак
05 број: 420-7377/2013
од 28. августа 2013.
године

Закључак
05 број: 48-7379/2013
од 28. августа 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-7831/2013
од 19. септембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 422-8136/2013
од 30. септембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-8163/2013
од 30. септембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-7949/2013-1
од 30. септембра 2013.
године

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

Закључак

Члан 43. став 3.

њихове реализације
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит Симпо
а.д.Врање
Усвојен Нацрт измене и
допуне бр. 2 Споразума о
зајму („Додатно финансирање
пројекта рехабилитације
система за наводњавање и
одводњавање”) између
Републике Србије и
Међународне банке за обнову
и развој и Споразума о
кредиту за развој („Пројекат
ревитализације система за
наводњавање и одводњавање
србије”)
Измењен Закључак о давању
сагласности да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
Усвојен Предлог споразума
бр. 2 о измени уговора између
Републике Србије и IFC
capitalization (equity) fund, l.p.
и deg – Deutsche investitions –
und Entwicklungsgesellschaft
mbh и Европске банке за
обнову и развој и Swedfund
International ab у вези са
Комерцијалном банком
а.д.Београд
Усвојен Нацрт писма којим се
потврђује да зајам за Sberbank
Srbija a.d. Београд за мала и
средња предузећа и
приоритетне пројекте, спада у
делокруг оквирног споразума
између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке,
потписаног 11. маја 2009.
године
Усвојен Нацрт писма за
овлашћена лица за повлачења
средстава зајма одобреног по
основу уговора о зајму за
кредит за повлашћеног купца
за пројекат мост Земун –
Борча са припадајућим
саобраћајницима, између
Владе Републике Србије као
зајмопримца и Кинеске Еxport
– Iмport банке као зајмодавца
Усвојен план краткорочних
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241.

242.

243.

244.

245.

246.

05 број: 48-8043/2013
од 30. септембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 037-8396/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 424-8395/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 број: 422-8391/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 број: 422-8415/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-8266/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак

Члан 43. став 3.

активности за стварање
неопходних предуслова за
пренос надлежности за
самостално управљање
средствима претприступне
помоћи Европске Уније са
Европске комисије на Владу и
одговорна лица и тела у
систему за децентрализовано
управљање у Републици
Србији у децембру 2013.
године
Прихваћена Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на годишњој
скупштини одбора гувернера
Међународног монетарног
фонда и групације Светске
банке
Емитовање обвезница
Републике Србије у
последњем кварталу 2013.
године на међународном
финансијском тржишту
инвеститорима изван
Сједињених Америчких
Држава и инвеститорима у
Сједињеним Америчким
Државама, који представљају
квалификоване
институционалне купце
Прихваћен захтев акционара
Српске банке а.д. Београд да
Република Србија као
контролни акционар изврши
откуп акција
Продаја акција издаваоца
КБМ банке а.д. Крагујевац у
власништву Републике
Србије, сходно опцији
обавезне куповине из уговора
између акционара потписаног
од стране и између Републике
Србије и Нове кредитне банке
Марибор д.д., а у вези са
регулисањем односа
акционара у КБМ банци а.д.
Крагујевац
Измењен Закључак о усвајању
ревидираног Нацрта писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајма одобреног по
основу уговора о зајму за
кредит за повлашћеног купца
за прву фазу пакет пројекта
Кostolac–b power plant projects,
између Владе Републике
Србије као зајмопримца и
кинеске Еxport–import банке
као зајмодавца
Измењен Закључак о
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247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

05 број: 119-8258/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 119-8262/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-8417/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 037-8574/2013
од 8. октобра 2013. године

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

Закључак
05 број: 48-8547/2013-1
од 14. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 40-8432/2013
од 14. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-8433/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 119-8477/2013
од 14. октобра 2013.
године

овлашћењу лица за
потписивање потврда и
захтева за исплату, као и
располагање средствима
зајмова за финансирање
пројеката - „Обилазница око
Београда”
Измењен Закључак о
овлашћењу лица за
потписивање потврда и
захтева за исплату, као и
располагање средствима
зајмова за финансирање
пројеката - „Обилазница око
Београда/Б”
Утврђена основа за вођење
преговора са Фондом за развој
Абу Дабија у вези са
одобравањем зајма Влади
Републике Србије за
финансирање прве фазе
пројекта унапређења система
за наводњавање у
пољопривреди
Измењен Закључак о
прихватању платформе за
учешће делегације Републике
Србије на годишњој
скупштини одбора гувернера
Међународног монетарног
фонда и групације Светске
банке
Усвојен Нацрт писма којим се
Министарство одбране
Народне демократске
Републике Алжир обавештава
о давању гаранције Републике
Србије за обавезе јавног
предузећа „ЈугоимпортСДПР” у корист Српске банке
а.д.Београд
Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Програм
модернизације школа

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат за
побољшање стања школа

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат аутопут
Коридор 10

/

/
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254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

Закључак
05 број: 40-8576/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8573/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8572/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 405-8616/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 405-8614/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8618/2013
од 14. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8813/2013
од 21. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8799/2013
од 21. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8798/2013
од 21. октобра 2013.
године

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

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат
„Истраживање и развој у
јавном сектору”

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат „Зајам за
општинску и регионалну
инфраструктуру”

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат „Зајам за
општинску и регионалну
инфраструктуру/Б”

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат аутопут
Коридор 10 – Е75

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат Коридор
10 аутопут Е-80 фаза 1

/

/

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за - Пројекат „Град
Београд мост на Сави/Б и
прилазни путеви”

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћен Извештајса
преговора са кинеском Еxportimport банком у вези са
одобравањем кредита за
повлашћеног купца за
пројекат изградње аутопута
Е763 (деоница Обреновац –
Љиг)
Усвојен предлог измена
Споразума о зајму за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја, између Републике
Србије и Међународне банке
за обнову и развој
Усвојен предлог измена
Споразума о зајму за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја, између Републике

80

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

Закључак
05 број: 424-8621/2013-1
од 21. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 035-8660/2013
од 21. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 119-8856/2013
од 21. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 119-8859/2013
од 21. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 121-9023/2013
од 25. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 121-9015/2013
од 25. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 121-9020/2013
од 25. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 121-9024/2013
од 25. октобра 2013.
године

Србије и Европске банке за
обнову и развој
Измењен Закључак о
образовању делегације
Републике Србије за
презентације, разговоре и
састанке са потенцијалним
инвеститорима у вези са
емисијом обвезница на
међународном финансијском
тржишту
Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење,
односно располагање
средствима зајмова за
пројекат Апекс зајам за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације II/A,
II/Б и II/Ц
Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење,
односно располагање
средствима зајмова за
пројекат Регионални развој Бора (IDA
4326 YF)
Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење,
односно располагање
средствима зајмова за
пројекат Регионални развој Бора (IBRD
7464 YF)
Утврђивање основице за
обрачун и исплату плата
професионалних припадника
Војске Србије

Утврђивање основице за
обрачун и исплату платаза
послених у Министарству
унутрашњих послова

Утврђивање основице за
обрачун и исплату плата
запослених у Безбедносноинформативној агенцији

Утврђивање основице за
обрачун и исплату плата
запослених у области
образовања, социјалне
заштите, здравственој
делатности, установама
културе, стручним службама

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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271.

272.

273.

274.

275.

276.

Закључак
05 број: 121-9017/2013
од 25. октобра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-8814/2013-1
од 25. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-8929/2013-1
од 25. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-8944/2013
од 25. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-8903/2013
од 25. октобра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 119-9123/2013
од 1. новембра 2013.
године

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

организација обавезног
социјалног осигурања и
осталим јавним службама које
се финансирају из буџета
Утврђивање основице за
обрачун и исплату плата
изабраних и постављених
лица и запослених у органима
аутономних покрајина и
органима јединица локалне
самоуправе
Измењен Закључак о
утврђивању основе за вођење
преговора са Фондом за развој
Абу Дабија у вези са
одобравањем зајма Влади
Републике Србије за
финансирање прве фазе
пројекта унапређења система
за наводњавање у
пољопривреди
Усвојен Предлог уговора бр. 1
о измени уговора акционара
закљученог између Републике
Србије и Европске банке за
обнову и развој и
међународне финансијске
корпорације, ради
докапитализације Чачанске
банке а.д. Чачак
Усвојен Нацрт писма o
давању сагласности
Међународној финансијској
корпорацији (IFC) за издавање
динарских обвезница у
Републици Србији, као и
дужничких хартија од
вредности индексираних у
динарима које би се продавале
на тржишту еврообвезница
Дата сагласност да предузеће
за телекомуникације „Телеком
Србија” а.д. Београд, као
кредитни дужник, изврши
плаћање другом нерезиденту –
Raiffeisen Bank International
AG, као новом кредитору и
примаоцу потраживања,
уместо нерезиденту коме
дугује – Nokia Solution
Networks b.v, као старом
кредитору и преносиоцу
потраживања, ради измирења
обавеза по основу уговора о
кредитима за испоруку
Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за реализацију
пројекта - „Пружање
унапређених услуга на
локалном нивоу”

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

Закључак
05 број: 119-9287/2013
од 1. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 401-9035/2013
од 8. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 401-9036/2013
од 8. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 037-9677/2013
од 14. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 436-9746/2013
од 18. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 422-9826/2013-2
од 22. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 337-9968/2013
од 22. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 400-9842/2013
од 22. новембра 2013.
године

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

Измењен Закључак о
овлашћењима за повлачење и
располагање средствима
зајмова за реализацију
пројекта - „Унапређење
објеката правосудних органа”
Дата сагласност Безбедносноинформативној агенцији да
преузме обавезе по уговорима
који се односе на капиталне
издатке и захтевају плаћање у
више година за капиталне
пројекте - „Набавка
специјалне опреме”
Дата сагласност Безбедносноинформативној агенцији да
преузме обавезе по уговорима
који се односе на капиталне
издатке и захтевају плаћање у
више година за капиталне
пројекте - „Адаптација
балистичког тунела”
Прихвата се основа за учешће
делегације Републике Србије
на састанку билатералног
скрининга за преговарачку
групу финансијски надзор
Дата сагласност о утврђивању
критеријума за организовање
наградне игре у роби и
услугама „Фискалним
рачуном против сиве
економије и до аутомобила”
Усвојен Нацрт уговора између
Агенције за осигурање
депозита и Републике Србије
и Међународне финансијске
корпорације и Европске банке
за обнову и развој и
прихватању предлога
заједничког плана
приватизације, продаје
већинског учешћа у Чачанској
банци а.д.Чачак
Прихваћен Извештај о
отпочињању размене података
између царинских служби
Србије и привремених
институција самоуправе на
територији Косова и Метохије
у оквиру пројекта SEED
Усвојен Извештај о извршењу
буџета Републике Србије за
период од 1. јануара до 30.
септембра 2013. године

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

Закључак
05 број: 48-9816/2013
од 22. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 485-9814/2013
од 22. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 424-10035/2013
од 25. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 420-9996/2013
од 25. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-9993/2013
од 25. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 422-10044/2013
од 25. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-9979/2013-1
од 25. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 018-10043/2013
од 25. новембра 2013.
године

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

Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење и
располагање средствима за
реализацију пројекта „Додатно финансирање
Пројекта рехабилитације
система за наводњавање и
одводњавање”
Измењен Закључак о
овлашћењу за повлачење и
располагање средствима за
реализацију пројекта „Ревитализација система за
наводњавање и одводњавање
Србије”
Прихваћен Извештај са
разговора са потенцијалним
инвеститорима у вези са
емисијом обвезница
Републике Србије на
међународном финансијском
тржишту за финансирање
буџетског дефицита и
рефинансирање доспелог дуга
Дата сагласност да предузеће
за телекомуникације „Телеком
Србија” а.д.Београд, као
кредитни дужник, изврши
плаћање другом нерезиденту
као новом кредитору и
примаоцу потраживања,
уместо нерезиденту коме
дугује
Дата сагласност да НИС а.д.
Нови Сад, као поверилац,
изврши наплату од другог
нерезидента, а не од
нерезидента од кога потражује
Усвојен Нацрт споразума о
комитету за финансијску
стабилност између Владе
Републике Србије, Народне
банке Србије, Агенције за
осигурање депозита и
Комисије за хартије од
вредности
Прихваћен Извештај са
преговора са Европском
инвестиционом банком у вези
са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
рехабилитације путева и
унапређења безбедности
саобраћаја
Прихваћен Извештај са
преговора са представницима
Републике Српске у вези са
закључивањем анекса 1
Споразума између Републике
Србије и Републике Српске о
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и 72/12)

293.

294.

295.

296.

297.

298.

Закључак
05 број: 021-9891/2013
од 25. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 337-10164/2013
од 28. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-10165/2013
од 28. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 482-10189/2013
од 28. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-10231/2013
од 28. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-10167/2013
од 28. новембра 2013.
године

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

успостављању специјалних
паралелних односа између
Републике Србије и
Републике Српске
Стављен ван снаге Закључак о
одређивању оперативних
структура за управљање и
спровођење оперативних
програма у оквиру ИПА
компоненти регионални развој
и развој људских ресурса
Усвојен Нацрт анекса бр. 2
Споразума о имплементацији
између Министарства
финансија Републике Србије и
Министарства финансија
Републике Српске, Босна и
Херцеговина
Усвојен Нацрт пријаве за
кредит за повлашћеног купца
Kинеској Export - Import
банци за финансирање друге
фазе пакет пројекта те
Б
Усвојен Нацрт писма којим се
доказује власништво над
блокираним девизним
средствима бивше СФРЈ која
се налазе на рачуну код The
bank of Tokyo – Mitsubishi
UFJ, LTD, New York branch и
потврђује овлашћење за
заступање Републике Србије,
као државе сукцесора, у
предмету наплате
припадајућег дела девизних
средстава
Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске инвестиционе
банке тражи продужење
рокова дефинисаних изменама
и допунама бр. 2
финансијског уговора „Зајам
за општинску и регионалну
инфраструктуру” између
Републике Србије и Европске
инвестиционе банке и
изменама и допунама бр. 2
финансијског уговора „Зајам
за општинску и регионалну
инфраструктуру/б” између
Републике Србије и Европске
инвестиционе банке
Усвајање писма којим се
тражи продужење рока за
регистрацију уговора између
француских добављача и
српских наручиоца,
дефинисаног финансијским
протоколом између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Француске
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299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

Закључак
05 број: 48-10045/2013-1
од 28. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-10258/2013
од 28. новембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 119-10166/2013
од 28. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-10240/2013
од 4. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 40-10604/2013
од 9. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 40-10605/2013
од 9. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 43-10725/2013
од 14. децембра 2013.
године

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

Утврђена основа за вођење
преговора са Европском
инвестиционом банком у вези
са одобравањем АПЕКС 5
кредитне линије за
финансирање пројеката малих
и средњих предузећа и
предузећа средње тржишне
капитализације и
приоритетних пројеката које
спроводе крајњи корисници
било које величине, преко
пословних банака
Измењен Закључак о
овлашћењу за потписивање
потврда и захтева за исплату
за финансирање пројекта „Град Београд мост на Сави/Б
и прилазни путеви”
Измењен Закључак о
овлашћењу за потписивање
потврда и захтева за исплату
за финансирање пројекта Пројекат обнове Железница II
Усвојен Нацрт писма о
ангажовању адвокатске
канцеларије Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP из
Њујорка, ради заступања
Републике Србије у вези с
поступцима који се односе на
ликвидацију агенција
Београдске банке и Југобанке
у Њујорку, а код којих се
налазе средства Народне
банке бивше СФРЈ
Дата сагласност да НИС а.д.
Нови Сад, као дужник изврши
плаћање другом нерезиденту,
а не нерезиденту коме се
дугује, ради измирења
финансијских обавеза по
основу уговора о куповини
сирове нафте које доспевају
на наплату 10. децембра 2013.
године
Дата сагласност да НИС а.д.
Нови Сад, као дужник изврши
плаћање другом нерезиденту,
а не нерезиденту коме се
дугује, ради измирења
финансијских обавеза по
основу уговора о куповини
сирове нафте које доспевају
на наплату 6. јануара 2014.
године
Дата сагласност да јавним
предузећима која обављају
комуналне делатности, а чији
је оснивач јединица локалне
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

Закључак
05 број: 424-10921/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-10781/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 42-10693/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-10899/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 422-10949/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-10684/2013
од 18. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 02-11056/2013-1
од 20. децембра 2013.
године

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

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

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

самоуправе, Министарство
финансија – Пореска управа
прекине поступак принудне
наплате обавеза по основу
јавних прихода
Дата сагласност да се за
емитоване обвезнице
Републике Србије може
спровести обрачунски налог

Дата сагласност да предузеће
за телекомуникације „Телеком
Србија” а.д. Београд, као
кредитни дужник, по основу
преноса потраживања, изврши
плаћање резиденту, као новом
кредитору и примаоцу
потраживања, уместо
нерезиденту коме дугује
Утврђена Основа за давање
гаранцијеза измиривање
обавеза јавног предузећа
„Србијагас” Нови Сад по
основу уговора о кредиту за
реализацију пројекта Јужни
ток
Усвојен Нацрт писма којим се
од Eвропске инвестиционе
банке тражи продужење рока
за одобрење трећег кредита
ради завршетка финансирања
пројекта: Mодернизација,
унапређење и проширење
четири терцијарне болнице у
Србији -у Београду,
Крагујевцу, Нишу и Новом
Саду
Усвојен Нацрт уговора о
ангажовању између Републике
Србије и Unicredit Bank AG и
Societe Generale Corporate &
Investment Banking
Измењен Закључак о
одређивању састава
делегације за вођење
преговора са Чешком
експортном банком у вези са
одобравањем кредита за
спровођење пројекта
реконструкције и
модернизације железничке
пруге Ниш – Димитровград
Образована Радна група за
израду радне верзије Нацрта
закона о финансирању
Аутономне покрајине
Војводине
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313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Закључак
05 број: 422-11072/2013
од 20. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 420-11105/2013
од 20. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 401-9636/2013
од 20. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-11015/2013
од 20. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-11198/2013
од 25. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-11358/2013
од 30. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 48-11258/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-11202/2013

Члан 43. став 3.
Закона о Влади

Прихваћен захтев акционара
Српске банке а.д. Београд да
Република Србија, као
контролни акционар, изврши
откуп акција
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
одобри краткорочни
бескаматни кредит
Радиодифузној установи
Војводине „Радио-телевизија
Војводине”, Нови Сад
Дата сагласност да
Министарство привреде
преузме обавезе по
уговорима, који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћања у више година за
капитални пројекат „Изградња
туристичке инфраструктуре и
супраструктуре у
туристичким центрима”
Усвојен Нацрт писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајма одобреног по
основу уговора о зајму за
кредит за повлашћеног купца
за пројекат изградње аутопута
Е-763 (деоница ОбреновацЉиг)
Дата сагласност за повећање
обима обавеза које произилазе
из обављања делатности
Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита
за 2014. годину
Усвојен Нацрт уговора о
преносу зајма по уговору о
зајму за кредит за
повлашћеног купца за
пројекат изградње аутопута Е763 (деоница: Обреновац Љиг) између Владе Републике
Србије, коју представља
Министарство финансија, као
зајмопримца и Кинеске Еxport
- Import банке, као зајмодавца
Утврђена Основа за вођење
преговора са Немачком
развојном банком Кfw,
Франкфурт на Мајни у вези са
одобравањем зајма Републици
Србији за пројекат енергетске
ефикасности у јавним
зградама/школама
Прихваћен Извештај са
преговора са Европском

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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321.

322.

323.

324.

325.

326.

од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 48-11315/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 02-11239/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 336-11321/2013-2
од 30. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 420-11411/2013
од 30. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 420-11409/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-11407/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

инвестиционом банком у вези
са одобравањем АПЕКС 5
кредитне линије за
финансирање малих и
средњих предузећа и
приоритетних пројеката преко
пословних банака
Усвојен Нацрт писма којим се
од Европске банке за обнову и
развој тражи продужетак рока
за повлачење последње
транше зајма и завршетак
пројекта по споразуму о зајму
између Републике Србије и
Европске банке за обнову и
развој (К10)
Допуњен Закључак о
образовању Радне групе за
израду радне верзије Нацрта
закона о финансирању
Аутономне покрајине
Војводине
Усвојен Претприступни
економски програм за Србију
за 2014. годину са
пројекцијама за 2015. и 2016.
годину
Дата сагласност да се
Радиодифузној установи
Радио телевизија Србије
одобри продужење рока за
повраћај средстава по основу
коришћења краткорочних
бескаматних кредита и
усвајању текстова анекса
уговора о краткорочном
кредиту, између Републике
Србије и Радиодифузне
установе Радио телевизија
Србије
Дата сагласност да се
Акционарском друштву
Политика Београд одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у
2012. и 2013. години, и
усвајању анекса уговора о
краткорочном кредиту између
Републике Србије и
Акционарског друштва
Политика Београд
Дата сагласност да се
Радиодифузној установи
Војводине „Радио-телевизија
Војводине”, Нови Сад одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у
2013. години, и усвајању

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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327.

328.

329.

330.

331.

Закључак
05 број: 420-11404/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-11405/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 420-11410/2013
од 30. децембра 2013.
године

Закључак
05 број: 420-11408/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Закључак
05 број: 400-11449/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

анекса уговора о
краткорочном кредиту,
између Републике Србије и
Радиодифузне установе
Војводине „Радио-телевизија
Војводине” Нови Сад
Дата сагласност да се јавном
водопривредном предузећу
„Србијаводе” одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у
2013. години, по основу
уговора о краткорочном
кредиту
Дата сагласност да се Симпо
а.д. Врање одобри продужење
рока за повраћај средстава
која су том друштву стављена
на располагање у 2013.
години, по основу уговора о
краткорочном кредиту
Дата сагласност да се
Железари Смедерево д.о.о
Смедерево, одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у
2012. и 2013. години и
усвајању анекса III уговора о
краткорочном кредиту,
између Републике Србије и
Железаре Смедерево д.о.о.
Дата сагласност да се
Акционарском друштву
„Тигар”, Пирот одобри
продужење рока за повраћај
средстава краткорочног
кредита и усвајању анекса
уговора о краткорочном
кредиту, између Републике
Србије и Акционарског
друштва „Тигар”, Пирот
Усвојен консолидовани
извештајРепублике Србије за
2012. годину

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о начину
добијања сагласности за
заснивање новог радног
односа и ангажовање нових

II
Члан 41. став 3. и члана
42. став 2. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013. годину

Референтни документ
III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
2/13
9. јануар
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лица
2.

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

3.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
садржају пореског биланса
за друга правна лица
(недобитне организације) –
обвезнике пореза на добит
правних лица
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
садржају пореске пријаве за
обрачун пореза на добит
правних лица

4.

5.

Износ најниже месечне
основице доприноса за
обавезно социјално
осигурање

6.

Износ највише годишње
основице доприноса за
обавезно социјално
осигурање за 2012. годину

7.

Износ процењене највише
годишње основице
доприноса за обавезно
социјално осигурање за
2013. годину

(„Службени гласник
РС”, број 114/12)
Члан 25. став 2, члана
25а став 2, члана 45.
став 5, члана 50е став 1,
члана 50ж, члана 54,
члана 56. став 5, члана
61. став 3, члана 62. став
4. и члана 63. став 4.
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 и
119/12)
Члан 44. став 5. 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 и 119/12)
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12) и
члана 5. став 3. и члана
63. став 4. 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 и 119/12)
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
и 101/11)
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
и 101/11)
Члан 67. став 3. Закона о
доприносима за
обавезно социјално
осигурање („Службени
гласник РС”, бр. 84/04,

/

8/13
25. јануар

/

8/13
25. јануар

/

8/13
25. јануар

/

10/13
30. јануар

/

10/13
30. јануар

/

10/13
30. јануар
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8.

9.

10.

11.

12.

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
2013. годину
Износ месечне основице
доприноса за обавезно
здравствено осигурање за
лица за која се средства за
уплату доприноса
обезбеђују у буџету
Републике за 2013. годину
Правилник о измени и
допунама Правилника о
облику, садржини, начину
подношења и попуњавања
декларације и других
образаца у царинском
поступку
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
одређивању царинских
органа за царињење
одређених врста робе или
спровођење одређених
поступака
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
садржају пореског биланса и
другим питањима од значаја
за начин утврђивања пореза
на доходак грађана на
приходе од самосталне
делатности

13.

Правилник о методологији и
начину утврђивања
трошкова пружања јавне
услуге

14.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
информативној пореској
пријави

15.

Правилник о измени
Правилника о одређивању
царинских органа за
царињење одређених врста

61/05, 62/06, 5/09, 52/11
и 101/11)
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
и 101/11)

/

10/13
30. јануар

Члан 35б став 2. Закона
о доприносима за
обавезно социјално
осигурање („Службени
гласник РС”, бр. 84/04,
61/05, 62/06, 5/09, 52/11
и 101/11)
Члан 87. став 2.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)

/

10/13
30. јануар

/

12/13
5. фебруар

Члан 85. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)

/

12/13
5. фебруар

Члан 50. став 2. 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 - УС,
93/12 и 114/12 - УС)
Члан 17. став 5. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12)
Члан 42. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12)
Члан 85. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)

/

12/13
5. фебруар

/

14/13
13. фебруар

/

16/13
20. фебруар

/

18/13
26. фебруар
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

робе или спровођење
одређених поступака
Правилник о начину и
поступку вршења надзора
над спровођењем Закона о
роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама између
привредних субјеката
Правилник о начину и
поступку вршења надзора
над спровођењем Закона о
роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама између
корисника јавних средстава
и привредних субјеката када
су корисници јавних
средстава дужници
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
стандардном
класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски
систем
Правилник о изменама и
допунама Правилника o
условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних
прихода и распоред
средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
информативној пореској
пријави

Правилник о начину и
садржају извештавања о
планираним и извршеним
расходима за плате у
буџетима јединица локалне
власти у 2013. години
Правилник о форми и
садржини кредитног захтева
и форми и садржини
документације о кредитној
способности наручиоца
Правилник о садржини
Регистра финансијског
лизинга и документацији
потребној за регистрацију

Члан 9. став 2. Закона о
роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама
(„Службени гласник
РС”, број 119/12)

/

21/13
6. март

Члан 8. став 4. Закона о
роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама
(„Службени гласник
РС”, број 119/12)

/

21/13
6. март

члана 29. став 4. Закона
о буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12)

/

22/13
8. март

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

/

22/13
8. март

Члан 42. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12)
Члан 39. став 3. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013. годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12)

/

28/13
26. март

/

30/13
2. април

Члан 61. став 6. Закона о
јавним набавкама
("Службени гласник
PC", број 124/12)

/

31/13
5. април

Члан 44. Закона о
поступку регистрације у
Агенцији за привредне
регистре („Службени
гласник РС”, број 99/11)

/

31/13
5. април
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Правилник о садржини
Регистра заложног права на
покретним стварима и
правима и документацији
потребној за регистрацију
Списак међународних
организација и
међународних финансијских
институција чији се посебни
поступци јавних набавки
могу примењивати уместо
одредаба Закона о јавним
набавкама
Правилник о oбрасцу
мeсeчних извeштaja o
рoкoвимa измирeњa oбaвeзa
јавних предузећа и њихових
зависних друштава
капитала, утврђeних
зaкoнoм кojим сe oдрeђуjу
рoкoви измирeњa нoвчaних
oбaвeзa у кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa
Правилник о oбрасцима
тромесечних извештаја о
реализацији годишњег
програма пословања јавних
предузећа и зависних
друштава капитала чији је
оснивач то предузеће
Правилник о ближим
условима, начину и
поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5)
и 6) Закона о акцизама, који
се користе као енергетска
горива у производњи
електричне и топлотне
енергије или у индустријске
сврхе
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
ближим условима, начину и
поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 3), 5) и
6) Закона о акцизама, који се
користе за транспортне
сврхе, за превоз терета у
унутрашњем речном
саобраћају, за
пољопривредне сврхе, за
грејање и у индустријске
сврхе
Износ најниже месечне
основице доприноса за
обавезно социјално
осигурање

Члан 44. Закона о
поступку регистрације у
Агенцији за привредне
регистре („Службени
гласник РС”, брoj 99/11)
Члан 7. став 4. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник
РС”, број 124/12)

/

31/13
5. април

/

33/13
10. април

Члан 53. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12)

/

36/13
19. април

Члан 52. став 3. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12)

/

36/13
19. април

Члан 39б став 4. 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 и 119/12)

/

38/13
26. април

Члан 39а став 8. 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 и 119/12)

/

38/13
26. април

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

/

38/13
26. април
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31.

32.

Правилник о измени и
допуни Правилника о
облику, садржини, начину
подношења и попуњавања
декларације и других
образаца у царинском
поступку
Правилник o изменама и
допунама Правилника о
платама и другим
примањима запослених у
Министарству финансија –
Пореска управа

33.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
стандардном
класификационом оквиру и
контном плану за буџетски
систем

34.

Правилник о изменама и
допунама Правилника o
условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних
прихода и распоред
средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
информативној пореској
пријави

35.

36.

Правилник о садржају
пореске пријаве за обрачун
пореза на добит на приходе
које по основу капиталних
добитака и по основу закупа
и подзакупа непокретности
и покретних ствари
остварује нерезидентни
обвезник

и 101/11)
Члан 87. став 2.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)

/

39/13
30. април

Члан 167. став 4. тачка
2), члан 169п став 7,
члан 169с став 3. и члан
169т став 3. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12) и члан
15. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05,
101/07 и 95/10)
Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12)

/

43/13
17. мај

/

48/13
31. мај

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

/

48/13
31. мај

Члан 42. став 3. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,

/

52/13
14. јун

/

56/13
28. јун
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37.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
начину обрачунавања и
плаћања акцизе, врсти,
садржини и начину вођења
евиденција, достављања
података и састављања
обрачуна акцизе

38.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
ближим условима, начину и
поступку остваривања
ослобођења од плаћања
акцизе на производе које
произвођач, односно
увозник продаје
дипломатским и
конзуларним
представништвима и
међународним
организацијама, као и на
деривате нафте који се
продају на основу
међународног уговора
Правилник о допунама
Правилника о одређивању
царинских органа за
царињење одређених врста
робе или спровођење
одређених поступака
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
облику, садржини, начину
подношења и попуњавања
декларације и других
образаца у царинском
поступку
Правилник о изменама
Правилника о обрасцима
пореских пријава за
утврђивање пореза на
имовину

39.

40.

41.

62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
и члан 40. 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 и 47/13)
Члан 34. 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 и 47/13)
Члан 19. став 4. Законa 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 и 47/13)

/

56/13
28. јун

/

56/13
28. јун

Члан 85. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)

/

56/13
28. јун

Члан 87. став 2.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)

/

56/13
28. јун

Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 -

/

59/13
5. јул
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42.

Тарифа o изменама и
допунама Тарифе о награди
и надокнади трошкова
заступника по службеној
дужности – адвоката у
пореском поступку

43.

Правилник о трансферним
ценама и методама које се
по принципу „ван дохвата
руке” примењују код
утврђивања цене
трансакција међу повезаним
лицима
Правилник о садржају
пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном
порезу на добит по одбитку
на накнаде које по основу
промета секундарних
сировина и отпада остварују
резидентна и нерезидентна
правна лица
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
стандардном
класификационом оквиру и
контном плану за буџетски
систем
Правилник о изменама и
допунама Правилника o
условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних
прихода и распоред
средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
обрасцу збирне пореске
пријаве о обрачунатим и
плаћеним доприносима за
обавезно социјално
осигурање по одбитку

44.

45.

46.

47.

исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 16. став 5. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 61а 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 и 47/13)
Члан 40. став 15. 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 и 47/13)

/

59/13
5. јул

/

61/13
12. јул

/

61/13
12. јул

Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12)

/

61/13
12. јул

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

/

61/13
12. јул

Члан 41. став 7, а у вези
са чланом 2. став 1.
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12) и члан
47. Закона о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, број 47/13)

/

61/13
12. јул
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48.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
начину утврђивања, плаћања
и евидентирања пореза по
одбитку и о садржини
збирне пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном
порезу по одбитку

49.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
условима и поступку за
добијање, обнављање и
одузимање акцизне дозволе,
начину и контроли
отпремања и допремања
производа у акцизно
складиште и о вођењу
евиденције у акцизном
складишту
Износ најниже месечне
основице доприноса за
обавезно социјално
осигурање

50.

51.

Правилник о дисциплинској
одговорности царинских
службеника

52.

Правилник о пореској
пријави за порез по одбитку

Члан 108. 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 - УС,
93/12, 114/12 - УС, 47/13
и 48/13 - исправка) и
члан 41. став 7. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12), а у
вези са чланом 47.
Закона о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, број 47/13)
Члан 20б став 7. 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 и 47/13)

/

61/13
12. јул

/

64/13
24. јул

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 и 47/13)
Члан 308. став 3.
Царинског закона
("Службени гласник
РС"‚ бр. 73/03, 61/05,
85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 исправка др. закона,
9/10 - УС и 18/10 - др.
закон)
Члан 41. став 12. Закона
о пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник

/

66/13
26. јул

/

69/13
2. август

/

74/13
21. август
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53.

Правилник о изменама
Правилника о обрасцима
пореских пријава за
утврђивање пореза на
приходе грађана

54.

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

55.

Правилник о изменама
Правилника о утврђивању
секундарних сировина и
услуга које су непосредно
повезане са секундарним
сировинама, у смислу
Закона о порезу на додату
вредност
Правилник о престанку
важења Правилника о
начину и поступку
остваривања пореске
олакшице за запошљавање
нових радника из члана 21б
Закона о порезу на доходак
грађана

56.

57.

Правилник о садржини
Регистра понуђача и
документацији која се
подноси уз пријаву за
регистрацију понуђача

58.

Правилник о врстама игара
на срећу (каталог игара на
срећу)

РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 52. став 6. и члана
57. Закона о порезу на
додату вредност
(„Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07 и
93/12)
Члан 10. став 4. Закона о
порезу на додату
вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04,
86/04 - исправка, 61/05,
61/07 и 93/12)
Члан 15. став 1. и члана
23. став 2. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и
95/10), а у вези са
чланом 15. Закона о
изменама и допунама
Закона о порезу на
доходак грађана
(„Службени гласник
РС”, бр. 47/13 и 48/13 исправка)
Члан 78. став 10. Закона
о јавним набавкама
(„Службени гласник
РС”, број 124/12) и члан
44. Закона о поступку
регистрације у Агенцији
за привредне регистре
(„Службени гласник
РС”, број 99/11)
Члан 12. тачка 1) Закона
о играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12 др. закон)

/

74/13
21. август

/

74/13
21. август

/

74/13
21. август

/

74/13
21. август

/

75/13
25. август

/

75/13
25. август
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Правилник о начину
утврђивања услова за
добијање одобрења за
приређивање игара на срећу
преко средстава електронске
комуникације
Правилник о
информатичким
карактеристикама опреме за
приређивање игара на срећу
преко средстава електронске
комуникације, условима
задовољавања и начину
њиховог испитивања
Правилник о допунама
Правилника о одређивању
царинских органа за
царињење одређених врста
робе или спровођење
одређених поступака
Правилник о обрасцу
пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном
порезу самоопорезивањем и
припадајућим доприносима
од стране физичког лица као
пореског обвезника

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
ближим условима, начину и
поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5)
и 6) Закона о акцизама, који
се користе као енергетска
горива у производњи
електричне и топлотне
енергије или у индустријске
сврхе
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
ближим условима, начину и
поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене
акцизе на деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 3) и 5)
Закона о акцизама, који се
користе за транспортне
сврхе, за превоз терета у
унутрашњем речном
саобраћају и за грејање
Правилник о престанку
важења Правилника о
начину утврђивања
основице пореза на имовину
на права на

Члан 101. став 4. Закона
о играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12 др. закон)

/

75/13
25. август

Члан 100. став 8. Закона
о играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12 др. закон)

/

75/13
25. август

Члан 85. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)

/

76/13
29. август

Члан 38. ст. 1. и 2.
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
Члан 39б став 4. Законa
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 и 47/13)

/

77/13
2. септембар

/

93/13
25. октобар

Члан 39а став 8. 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 и 47/13)

/

93/13
25. октобар

Члан 15. став 1. и члан
23. став 2. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и

/

93/13
25. октобар

100

непокретностима

66.

Правилник о садржини
Регистра факторинга

67.

Правилник о ближим
условима и начину издавања
одобрења за обављање посла
факторинга
Износ најниже месечне
основице доприноса за
обавезно социјално
осигурање

68.

69.

Правилник о допуни
Правилника о методологији
и начину утврђивања
трошкова пружања јавне
услуге

70.

Правилник о допуни
Правилника о одређивању
царинских органа за
царињење одређених врста
робе или спровођење
одређених поступака
Правилник o изменама
Правилника о платама и
другим примањима
запослених у Министарству
финансија и привреде –
Пореска управа

71.

72.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
стандардном
класификационом оквиру и
контном плану за буџетски
систем

95/10), а у вези са
чланом 9. Закона о
порезима на имовину
(„Службени гласник
РС”, бр. 26/01, 45/02 УС, 80/02, 135/04, 61/07,
5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12 - УС и
47/13)
Члан 10. став 5. Закона о
факторингу („Службени
гласник РС”, број 62/13)
Члан 7. став 9. Закона о
факторингу („Службени
гласник РС”, број 62/13)

/

93/13
25. октобар

/

93/13
25. октобар

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 и 47/13)
Члан 17. став 5. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 - исправка)
Члан 85. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)

/

95/13
31. октобар

/

99/13
15. новембар

/

104/13
27. новембар

Члан 167. став 4. тачка
2), члан 169п став 7,
члан 169с став 3. и члан
169т став 3. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13)
и члан 15. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и
95/10)
Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 - исправка)

/

104/13
27. новембар

/

106/13
5. децембар
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73.

74.

75.

76.

Правилник о изменама и
допунама Правилника o
условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних
прихода и распоред
средстава са тих рачуна
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
заједничким критеријумима
за организовање и
стандардима и
методолошким упутствима
за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном
сектору
Правилник о изменама
Правилника о заједничким
критеријумима и
стандардима за
успостављање,
функционисање и
извештавање о систему
финансијског управљања и
контроле у јавном сектору
Правилник о изменама
Правилника о утврђивању
радних места, односно
послова на којима се стаж
осигурања рачуна са
увећаним трајањем у
Министарству финансија –
Пореска управа

77.

Правилник о обрасцима
пореских пријава за
утврђивање пореза на
имовину

78.

Правилник о допуни
Правилника о облику,
садржини, начину
подношења и попуњавања
декларације и других
образаца у царинском
поступку
Правилник о измени
Правилника о начину
вођења и садржини регистра
јавних уговора

79.

80.

Правилник о начину
утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава

Члан 96. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 - исправка)
Члан 82. став 11. Закона
о буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 - исправка)

/

106/13
5. децембар

/

106/13
5. децембар

Члан 81. став 6. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 - исправка)

/

106/13
5. децембар

Члан 56. 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. закон,
63/06 - УС, 5/09, 107/09,
101/10 и 93/12)
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12 и 47/13),
Члан 87. став 2.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)

/

106/13
5. децембар

/

108/13
6. децембар

/

109/13
11. децембар

Члан 74. став 3. Закона о
јавно-приватном
партнерству и
концесијама
(„Службени гласник
РС”, број 88/11)
Члан 8. став 2. и члана
96. Закона о буџетском
систему („Службени

/

110/13
13. децембар

/

113/13
20. децембар
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81.

и о условима и начину за
отварање и укидање
подрачуна код Управе за
трезор
Правилник о подношењу
пореске пријаве
електронским путем

82.

Правилник о изменама и
допуни Правилника о
начину подношења пореске
пријаве електронским путем

83.

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

84.

Правилник о начину и
поступку обрачунавања
пореза на зараде у случају
умањења пореске основице

85.

Правилник о начину
умањивања нето прихода
запосленог у јавном сектору

86.

Правилник о изменама
Правилника о облику и
садржини пријаве за
евидентирање обвезника
ПДВ, поступку
евидентирања и брисања из
евиденције и о облику и
садржини пореске пријаве
ПДВ

гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 испрaвка и 108/13)
Члан 38. став 7. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
Члан 38. став 7. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
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 и 108/13)
Члан 15а став 6. 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 - УС,
93/12, 114/12 - УС,
47/13, 48/13 - исправка и
108/13)
Члан 6. став 1. Закона о
умањењу нето прихода
лица у јавном сектору
(„Службени гласник
РС”, број 108/13)
Члан 41. Закона о
порезу на додату
вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04,
86/04 - исправка, 61/05,
61/07, 93/12 и 108/13) и
члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској

/

113/13
20. децембар

/

113/13
20. децембар

/

113/13
20. децембар

/

115/13
26. децембар

/

115/13
26. децембар

/

115/13
26. децембар
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
облику, садржини, начину
подношења и попуњавања
декларације и других
образаца у царинском
поступку
Правилник о начину и
роковима вршења пописа и
усклађивања
књиговодственог стања са
стварним стањем
Правилник о садржини и
форми образаца
финансијских извештаја за
привредна друштва, задруге
и предузетнике
Правилник о начину
признавања, вредновања,
презентације и
обелодањивања позиција у
појединачним финансијским
извештајима микро и других
правних лица
Правилник о Контном
оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за
привредна друштва, задруге
и предузетнике
Правилник о начину
утврђивања, плаћања и
подношења пореске пријаве
за порез по одбитку на друге
приходе физичких лица по
основу продаје добара када
се исплата прихода врши у
готовом новцу у моменту
предаје добара

Правилник о измени
Правилника о обрасцу
збирне пореске пријаве о
обрачунатим и плаћеним
доприносима за обавезно
социјално осигурање по
одбитку

администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
Члан 87. став 2.
Царинског закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)

/

115/13
26. децембар

Члан 16. став 5. Закона о
рачуноводству
(„Службени гласник
РС”, број 62/13)

/

118/13
30. децембар

Члан 26. став 1. Закона о
рачуноводству
(„Службени гласник
РС”, брoj 62/13)

/

118/13
30. децембар

Члан 22. став 1. Закона о
рачуноводству
(„Службени гласник
РС”, број 62/13)

/

118/13
30. децембар

Члан 13. став 2. тачка 1)
Закона о рачуноводству
(„Службени гласник
РС”, број 62/13)

/

118/13
30. децембар

Члан 41а став 2. Закона
о пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
Члан 41. став 7, а у вези
са чланом 2. став 1.
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 -

/

118/13
30. децембар

/

118/13
30. децембар
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94.

Правилник o изменама и
допунама Правилника о
пореској пријави за порез по
одбитку

95.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на
имовину

96.

Правилник о садржини
позиција у обрасцу
Статистички извештај за
привредна друштва, задруге
и предузетнике
Правилник о Списку
корисника јавних средстава

97.

98.

Правилник о изменама и
допунама Правилника o
условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних
прихода и распоред
средстава са тих рачуна

99.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о

исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12), члан
10. и члан 11. став 3.
Закона о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, број 108/13)
Члан 41. став 12. Закона
о пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон,
53/10, 101/11, 2/12 исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)
Члан 35. став 4. Закона о
рачуноводству
(„Службени гласник
РС”, брoj 62/13)
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 - испрaвка и
108/13)
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 и
108/13)
Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему

/

118/13
30. децембар

/

118/13
30. децембар

/

118/13
30. децембар

/

120/13
31. децембар

/

120/13
31. децембар

/

120/13
31. децембар
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стандардном
класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски
систем

(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - исправка и
108/13)

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2.

Назив

Резултат

I
Пројекат:
ГИЗ – Реформа јавних
финансија
Програм:
Контрола
помоћи

државне

2.1.

Пројекат:
“Support to State Aid
Authorities in Republic of
Serbia for the alignment of
State Aid schemes with
EU acquis“
(IPA- Framework project)

3.

Програм:
Унапређење
институционалних
капацитета
Пореске
управе

II
Набављена
опрема за
инспекције

информатичка
потребе буџетске

Израђени
предлози
за
усклађивање свих пописаних
шема државне помоћи, како би
надлежна
министарства
започела процедуру доношења
усклађених
шема
државне
помоћи и на тај начин Република
Србија
испунила
обавезу
утврђену чланом 73. тачка 6.
Споразумa о стабилизацији и
придруживању
између
Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне стране,
и Републике Србије, са друге
стране
Израђени
предлози
за
усклађивање свих пописаних
шема државне помоћи, како би
надлежна
министарства
започела процедуру доношења
усклађених
шема
државне
помоћи и на тај начин Република
Србија
испунила
обавезу
утврђену чланом 73. тачка 6.
ССП-а.
Пружена
подршка
Одељењу за контролу државне
помоћи и Комисији за контролу
државне помоћи у вези са
анализом комплексних пријава
државне помоћи и припремом
решења Комисије којима се
одлучује о поднетим пријавама.
Утврђене потребе и приоритети
Одељења и Комисије за будућу
подршку кроз ИПА пројекте.
Унапређени пословни процеси
на начин да су оријентисани на
пружање
услуга
пореским
обвезницима, као и на подршку
интерним пословним процесима;
Унапређено
функционисање
информационог
система
са
аспекта бржег и стабилнијег
рада.
Адаптиран пословни

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
05
1.298.220
RSD

Референтни
документ
IV
Уговор о сарадњи
на
имплементацији
пројекта
Споразум
о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране

06

79.440
EUR

06

79.440
EUR

Споразум
о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране

01

1.319.909.244,9
8
RSD

Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и
План
набавке
Пореске управе за
2013. годину
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3.1.

Пројекат:
Модернизација
информационог система
Пореске Управе

3.2.

Пројекат :
Одржавање и адаптација
пословног простора у
објектима
Пореске
управе на територији
Републике Србије
Програм:
Унапређење
система
управљања
јавним
финансијама

4.

4.1.

4.2.

5.

Пројекат:
Проширење
управљања
финансијама

система
јавним

Пројекат:
Измирење
обавеза
локалних власти по
основу
капиталних
инвестиционих издатака
према
приватном
сектору
Програм
:
Јачање
институционалних
капацитета
Управе
царина

простор у објектима Пореске
управе на територији Републике
Србије
Информациони систем Пореске
управе
модернизован
и
интегрисан;
набављена
рачунарска и пратећа опрема и
уређаји ради замене застареле
опреме;
Унапређени пословни процеси
на начин да су оријентисани на
пружање
услуга
пореским
обвезницима
у
законски
утврђеним оквирима, као и на
подршку интерним пословним
процесима.
Унапређено
функционисање информационог
система са аспекта бржег и
стабилнијег рада
Адаптиран пословни простор у
објектима Пореске управе на
територији Републике Србије

01

1.311.632.261,2
0
RSD

Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и
План
набавке
Пореске управе за
2013. годину

01

8.276.983,78
RSD

Функционално
проширење
постојећег система у складу са
европским
стандардима.
Имплементирани
нови
софтверски модули којима је
постигнут
виши
ниво
аутоматизације.
Надоградња
девизног модула у оквиру
ФМИС-а. Закључени уговори
између Републике Србије и 7
градова, односно општина, као и
14 уговора између Републике
Србије и поверилаца тих
градова, односно општина
Функционално
проширење
постојећег система ФМИС у
складу
са
европским
стандардима. Имплементирани
нови софтверски модули којима
је
постигнут
виши
ниво
аутоматизације.
Надоградња
девизног модула у оквиру
ФМИС-а.
Закључени
уговори
између
Републике Србије и 7 градова,
односно општина, као и 14
уговора
између
Републике
Србије и поверилаца тих
градова, односно општина

01

770.400.000
RSD

Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и
План
набавке
Пореске управе за
2013. годину
/

01

245.000.000
RSD

/

01

525.400.000
RSD

/

Побољшана
ефикасност
и
ефективност 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, обукама и

01

286.453.900
RSD
267.904.000
RSD
(2.240.000
EUR)

06

Финансијски
УЦ
за
годину;
Пословни
УЦ
за
годину;
Једна
компоненти
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план
2013.
план
2013.
од

5.1.

Пројекат:
Твининг пројекат из
области система наплате
пореза
и
буџетских
прихода – Усклађивање
рада
Сектора
за
контролу
применe
царинских
прописа
Управе царина Србије са
стандардима,
организацијом
и
оперативном
методологијом органа за
контролу
примене
прописа ЕУ - ИПА 2008

радним посетама; Унапређена
сарадња између Управе царина,
Пореске
управе,
јавне
администрације и пословног
сектора на пољу пореске
политике;
Развој ефикасне
политике Управе царина и
Пореске управе у борби против
избегавања
пореза
и
злоупотреба,
укључујући
и
преваре
у
међународним
оквирима;
Повећана
компетентност
службеника
Управе царина и Пореске управе
ради
успешног
спровођења
законских одредаба и откривања
и спречавања потенцијалних
фискалних
превара;
Усклађивање
законских
и
подзаконских
прописа
из
области
индиректног
опорезивања, заснованог на
резултатима
анализе
неусклађености;
Остварење
већег
степена
поверења
пословне заједнице и креирање
позитивне слике у јавности, кроз
повећање
мотивисаности
запослених за подизање нивоа
услуга
које
царински
службеници пружају екстерним
корисницима, као и унутар
службе; Рад на хармонизовању
система управљања ризиком са
ЕУ
стандардима
и
имплементирању ИТ система
управљања ризиком; Рад на
увођењу заједничког транзита
према систему ЕУ (NCTS);
Ефикаснија
и
поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру Управе царина, тако и са
привредном заједницом.
Унапређена сарадња између
Управе царина, Пореске управе,
јавне
администрације
и
пословног сектора на пољу
пореске политике; Усклађивање
законских
и
подзаконских
прописа из области индиректног
опорезивања, заснованог на
резултатима
анализе
неусклађености; Развој ефикасне
политике Управе царина и
Пореске управе у борби против
избегавања
пореза
и
злоупотреба,
укључујући
и
преваре
у
међународним
оквирима;
Повећање
компетентности
службеника
Управе царина и Пореске управе
ради
успешног
спровођења
законских одредаба и откривања

пројекта
ИПА
2008
„Усклађивање
рада Сектора за
контролу примене
царинских
прописа
Управе
царина Србије са
стандардима,
организацијом и
оперативном
методологијом
органа за контролу
примене прописа
ЕУ“;
Пројекат
ИПА
2011
„Модернизација
царинског
система“

06

167.440.000
RSD
(1.400.000
EUR)

Једна
од
компоненти
пројекта
ИПА
2008
„Усклађивање
рада Сектора за
контролу примене
царинских
прописа
Управе
царина Србије са
стандардима,
организацијом и
оперативном
методологијом
органа за контролу
примене прописа
ЕУ"
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5

6.

Пројекат:
Европске уније –
„Царина 2013“

Пројекат:
Модернизација
царинског система
ИПА 2011

–

Пројекат:
Модернизација
информационог
и
комуникационог система
царинске службе

Пројекат:
Модернизација
граничних прелаза
изградња
реконструкција
царинских објеката

и
и

Пројекат:
Спречавање прања новца
и
финансирања
тероризма

и спречавања потенцијалних
фискалних превара
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, обукама и
радним посетама
Увођење заједничког транзита
према систему ЕУ (NCTS);
Хармонизовање
система
управљања ризиком са ЕУ
стандардима и имплементирање
ИТ система управљања ризиком;
Увођење система овлашћених
економских оператера - АЕО;
Припрема студије изводљивости
усаглашавања
националне
технологије рада у железничком,
ваздушном и речном саобраћају
са технологијама земаља ЕУ у
овим видовима саобраћаја
Ефикасно
и
поузданo
функционисање
интегралног
инфомационог
система;
Стварање услова за лакшу
реализацију
нових
информатичких
пројеката;
Стварање предуслова за даље
унапређење
интегралног
информационог
система
у
техничко
–
технолошком
смислу;
Ефикаснија
и
поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру УЦС тако и са
привредном
заједницом;
Унапређени
административни
капацитети царинске службе
Спроведене
активности
неопходне за покретање јавне
набавке радова на изградњи;
Завршени планирани радови на
изградњи
и
адаптацији
граничних прелаза и царинских
објеката
Унапређење капацитета Управе
за спречавање прања новца за
обављање дужности ускладу са
законом о спречавању прања
новца и финансирања тероризма

11.152.500
RSD
(100.000
EUR)

Финансијски
УЦ
за
годину;
Пословни
УЦ
за
годину

06

100.464.000
RSD
(840.000 EUR)

Пројекат
ИПА
2011
„Модернизација
царинског
система“

01

204.376.000
RSD

Финансијски
УЦ
за
годину;
Пословни
УЦ
за
годину

план
2013.

Финансијски
УЦ
за
годину;
Пословни
УЦ
за
годину

план
2013.

01

01

01

70.925.400 RS
D

428.400 RSD

"Moli Serbia Workplan
Activities"
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план
2013.
план
2013.

план
2013.

план
2013.

of

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

2. Министар

Иван Мркић

3. Делокруг

На основу члана 5. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13),
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; учествовање у закључивању,
потврђивању и примени међународних уговора, према закону којим се уређује
закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен
овим законом; заштиту права и интереса Републике Србије и њених држављана и
правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о политици Републике
Србије; праћење делатности страних средстава јавног информисања које се односе на
Републику Србију; припрему учешћа представника Републике Србије на међународним
конференцијама или преговорима за закључивање међународних уговора; послове везане
за акредитоване званичне представнике држава и међународних организација;
прикупљање, чување и објављивање документације о спољној политици Републике
Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређују спољни послови
и другим законима. Министарство спољних послова обавља послове државне управе у
области односа Републике Србије са дијаспором и Србима у региону, као и друге
послове који су одређени законом којим се уређује остваривање веза дијаспоре и Срба у
региону са матичном државом и другим законима.

Током 2013. године Министарство спољних послова активно је деловало на афирмацији и
спровођењу спољнополитичких приоритета Републике Србије – очување територијалног интегритета и
суверенитета земље, ЕУ интеграција, унапређење сарадње са суседима и другим државама региона ЈИЕ,
јачање и продубљивање сарадње са најутицајнијим државама и другим традиционалним партнерима
Републике Србије у међународној заједници. Министарство је, у тесној сарадњи са осталим државним
институцијама, појачало своје деловање на билатералном и мултилатералном плану, што је за резултат имало
значајно побољшање укупне спољнополитичке позиције земље у односу на претходну годину.
Питање евроинтеграције и процес „нормализације и успостављања функционалних односа Београда и
Приштине“ били су централна преокупација Владе Републике Србије, тиме и МСП, у наведеном периоду.
Министарствоје у свом делокругу рада пружало помоћ Влади Републике Србије да се дијалог са Приштином
подигне на највиши политички ниво, што је резултирало постигнутим договорима (пре свега „Први споразум
о принципима који регулишу нормализацију односа"). Република Србија је настојала и успела да својим
прагматичним и компромисним опредељењем (на основу усвојене Платформе за преговоре и постигнутог
најширег могућег консензуса политичких снага у Народној Скупштини) оствари прихватљив компромис о
решавању питања КиМ на основама резолуције СБ УН 1244 и истовремено испуни услове за што брже
добијање датума за отпочињање приступних преговора за чланство у ЕУ. Политика остваривања ових
циљева вођена је одлучно, али и инвентивно, уз уважавање реалности на терену и у постојећим односима
снага и утицаја спољних фактора. Наше активно постављање у преговорима са Приштином показатељ је
оријентације и спремности Србије да чини све потребне и одговорне кораке у тражењу решења, уз услов да
оно не доводи у питање територијални интегритет земље и права Срба на Косову.
Министарство је у оквиру својих надлежности било ангажовано у свим активностима највиших
државних институција и званичника у дијалогу са привременим институцијама самоуправе у Приштини, који
је вођен у Бриселу под покровитељством ЕУ, и дало значајан допринос у процесу постизања договора о
бројним отвореним питањима. У Министарству је, такође, формирана и „Радна група за координацију
активности у вези са питањем КиМ“, која прати међународне активности и ситуацију на КиМ, те координира
текуће деловање. Министар је активно учествовао, као члан делегације Републике Србије, у готово свим
рундама преговора у Бриселу на највишем нивоу, док су представници МСП били редовни учесници
састанака експертских тимова за имплементацију постигнутих договора. МСП је пружало релевантне
информације министарствима РС о актуелном тренутку политичких и секторских односа између Р. Србије и
Европске уније.
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Министарство се током године интензивно ангажовало на остваривању стратешког приоритета добијању датума за почетак преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Виша фаза односа
Републике Србије са Европском унијом обележена је ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и
придруживању 1. септембра 2013. године и формирањем предвиђених заједничких тела Европске уније и
Републике Србије. Савет за стабилизацију и придруживање, Одбор за стабилизацију и придруживање и
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање формирани су у циљу обезбеђивања ефикасног и
делотворног спровођења овог споразума. Први састанак Савета за стабилизацију и придруживање одржан је
21. октобра 2013. године у Луксембургу.
Након што је Европски савет у јуну 2013. године донео одлуку да отвори преговоре, почетна фаза
приступних преговора – аналитички преглед и оцена усклађености прописа Републике Србије са правним
тековинама Европске уније и њихове примене (скрининг) – започела је у септембру 2013. године.
Експланаторни и билатерални скрининзи за поједина поглавља, и то 23 (Правосуђе и основна права), 24
(Правда, слобода и безбедност) и 32 (Финансијска контрола), одржани су до краја 2013. године.
Министарство спољних послова учествује у раду шест преговарачких група – за поглавља 23 (Правосуђе и
основна права), 24 (Правда, слобода и безбедност), 30 (Економски односи са иностранством), 34
(Институције), 35 (Остала питања – КиМ), а за Поглавље 31 (Заједничка спољна и безбедносна политика) је и
носилац Преговарачке групе. Министарство спољних послова је учествовало у припреми скрининга за
Поглавље 23 из области дипломатске и конзуларне заштите. У току 2013. године извршена је евалуација
институционалног оквира и праксе у остваривању визне политике и визног режима и утврђени су основни
правци даље хармонизације прописа и праксе који се односе на ову материју из Поглавља 24.
Преко своје мреже дипломатско конзуларних представништава, Министарство спољних послова
редовно је информисало како Европску унију, тако и њене земље чланице о мерама које је Република Србија
предузимала у циљу смањења броја неоснованих захтева за азил које подносе њени држављани.
Координацију активности, у циљу сузбијања злоупотребе безвизног режима вршила је у ту сврху оформљена
Комисија за праћење безвизног режима. Република Србија је предузимала интензивне активности и
свеобухватне мере како би се превазишао проблем повећања броја тражилаца азила из Србије у неким
чланицама ЕУ. Ове мере и активности, између осталог, обухватале су спровођење континуиране широке
информативне кампање, измену кривичног законодавства, интензивну контролу граничних прелаза,
полицијску контролу путника и превозника и прикупљање информација о тражиоцима азила у земљама ЕУ.
Споразум између Европске заједнице и Републике Србије о реадмисији лица која незаконито бораве
несметано се реализовао, а томе је доприносила и утврђена Стратегија реинтеграције повратника. Посебна
пажња посвећивана је мерама за унапређење социјалног и економског положаја Рома.
Као држава која је у 2013. години председавала Енергетском заједницом, Република Србија је
организовала састанак 11. Министарског савета Енергетске заједнице 24. октобра 2013. у Београду.
Министарство је је координирало спољнополитичке активности унутар ОУН, као најважније
међународне организације за Републику Србију када је реч о питању КиМ. Наш наступ у телима УН, у
којима се разматра питање КиМ, био је у функцији афирмисања наше позиције у одбрани суверенитета и
територијалног интегритета земље, уз статусно неутрални оквир, на бази резолуције Савета безбедности
1244. Настојали смо да се у фокусу држе питања положаја Срба и неалбанског становништва на КиМ, стања
људских права на КиМ, а посебно спровођење адекватне међународне истраге навода садржаних у извештају
о „Нечовечном поступању према људима и илегалној трговини људским органима на Косову“ Дика Мартија,
известиоца Комитета за правна питања и људска права Парламентарне скупштине Савета Европе.
Редовне тромесечне седнице Савета безбедности УН које су биле посвећене раду УНМИК-а биле су
прилика за реафирмацију ставова Републике Србије о решавању питања КИМ, уз акценат на значај
суштинске улоге УН и УНМИК и неопходност наставка дијалога Београда и Приштине у циљу постизања
обострано прихватљивог решења. Председник Владе Републике Србије и Министар спољних послова
учествовали су на редовним седницама СБ посвећеним раду УНМИК-а 22. марта, 14. јуна и 29. августа 2013.
у Њујорку. Правовременом реакцијом министарства за садa је спречена иницијатива да се УНМИК пребаци
из надлежности Одељења за мировне операције УН у Одељење за политичка питања УН, што би, да је
успело, представљало преседан у оквиру УН и увод у сигурно даље смањење УНМИК-а.
Превентивно се деловало и на спречавању стицања чланства тзв. „Републике Косово“ у
међународним организацијама и учешћа косовских представника на међународним скуповима које би могло
прејудицирати њихову државност.
Посебна пажња била је усмерена на обезбеђивање услова за функционисање већег броја регионалних
иницијатива и мултилатералних споразума на линијама поштовања међународног права и заштите
националног интереса Републике Србије. С тим у вези, Влада Републике Србије је 2. септембра 2012.године.
усвојила нову Инструкцију о регионалном представљању ПИС из Приштине, а у складу са аранжманом о
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учешћу представника Приштине на регионалним скуповима, постигнутом уз посредовање ЕУ. Република
Србија је своју приврженост регионалној сарадњи и испуњавању свих постигнутих договора са привременим
институцијама Србије (ПИС) на КиМ показала на примеру укључивања представника „Косова“ у рад
Регионалног савета за сарадњу. Променом Анекса 1 и Анекса 2 (Статута RCC), термин „чланице“ је замењен
термином „учесници“, и представници „Косова“ су 28.фебруара.2013. године додати на листу учесника.
Осим Регионалног савета за сарадњу (РСС), у који је „Косово“ укључено као пуноправни учесник.
Представници Министарства су се на свим састанцима руководили инструкцијом Владе о регионалном
представљању Привремених институција самоуправе на КиМ, а друге државне органе усмеравали како да
поступају у таквим приликама, настављајући залагање за доследно очување уставног поретка и
територијалног интегритета Републике Србије.
Министарство је иницирало низ акција у циљу спречавања нових признавања ЈПНК. Председник
Републике Србије упутио је писмо председницима земаља региона Латинске Америке и Африке које нису
признале ЈПНК, а министар је упутио писма МИП-овима Антигве и Барбуда, Тринидада и Тобага, Суринама,
Гренаде, Ел Салвадора, Боливије и Никарагве. Упућена су и писма председницима појединих држава које су
признале ЈПНК са молбом да преиспитају и евентуално повуку одлуке о признању. Поменуте активности,
као и бројни билатерални сусрети високих државних званичника и дипломатских представника на маргинама
мултилатералних и регионалних скупова резултирали су повлачењем одлуке о признавању независности
Косова од стране ДР Сао Томе и Принципе, док је Република Уганда демантовала тврдње Приштине да је
наводно признала независност Косова. Своју позицију непризнавања ЈПН КиМ потврдио је и министар
иностраних послова Омана у разговору са министром на маргинама заседања ГСУН септембра месеца у
Њујорку.
Република Србија је у пуној мери током године развијала односе са својим суседима, као и свим
државама региона Југоисточне Европе. Интензивирање политичког дијалога са земљама окружења је један
од кључних приоритета Владе Републике Србије, о чему сведоче висок ниво и интезитет билатералних
сусрета у свим областима од заједничког интереса.
Билатерални односи са Републиком Македонијом су додатно унапређени посетама председника
Владе и министра спољних послова Скопљу, посетом председника македонског Собрања Београду, као и
одржавањем заједничке седнице две владе.
Политичке односе са Републиком Хрватском одликовао је узлазни тренд и интензивирање дијалога
на највишем политичком нивоу. Председник Републике и председник Владе Хрватске су боравили у
одвојеним посетама Београду, а размењене су и посете министара иностраних послова. Након договора на
највишем политичком нивоу одређени су координатори рада већ формираних мешовитих комисија за
отворена билатерална питања из прошлости, који су се током године састали три пута.
Република Србија се залаже за добросуседску сарадњу на бази најприснијих односа са властима
Босне и Херцеговине на централном нивоу, као и за проширивање и интензивирање сарадње са ФБиХ и даље
продубљивање и обогаћивање специјалних веза са Републиком Српском. У одвојеним посетама Београду су
боравили председавајући Савета министара БиХ, заменик председавајућег Савета министара и министар
иностраних послова, као и чланови председништва БиХ. У Београду је одржано шесто заседање Савета за
сарадњу и пета заједничка седница влада Републике Србије и Републике Српске, а министар спољних
послова Републике Србије је посетио Бањалуку.
Након застоја изазваног одлуком Црне Горе да успостави дипломатске односе са тзв. Косовом,
политички односи су током 2013. године значајно интензивирани на свим нивоима. Црну Гору су посетили
председник, председник Владе и министар иностраних послова Републике Србије, а у одвојеним посетама
Београду су боравили председник Народне скупштине, председник Владе и потпредседник Владе и министар
иностраних послова Црне Горе. Билатералне политичке и конзуларне консултације на нивоу помоћника
министара спољних послова су одржане у Београду. У обе скупштине формиране су посланичке групе
пријатељства. Реализоване су и бројне посете других ресорних министара, као и сусрети на маргинама
међународних скупова.
Билатерални односи са Републиком Словенијом се обострано оцењују добрим и стабилним.
Словеначки председник је боравио у незваничној посети Београду, а званичне посете су учинили председник
парламента, председница Владе и министар иностраних послова. Одржана је прва заједничка седница две
владе, четврти састанак МК за економску сарадњу, као и билатералне политичке консултације у области
безбедносне политике, евроинтеграција и регионалних иницијатива, аналитике и поводом председавања
Србије ОЕБС. У Народној скупштини Републике Србије формирана је посланичка група пријатељства.
Билатерални односи са Републиком Грчком су без отворених питања и традиционално веома добри,
уз интензиван и сталан политички дијалог на свим нивоима. Председник Владе и први потпредседник Владе
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Републике Србије су учинили одвојене посете Грчкој, Београд је посетио грчки министар за јавни ред и
заштиту грађана, а бројни билатерални сусрети су реализовани и на маргинама међународних скупова.
Кипар је веома важан партнер који принципијелно и безрезервно подржава Републику Србију у
остваривању кључних спољнополитичких приоритета. У Београду је прошле године одржан први самит две
владе, а председник и министар спољних послова Републике Србије су се, током посете Никозији поводом
сахране бившег кипарског председника, имали одвојене сусрете са актуелним председником и са министром
иностраних послова Кипра.
До изјаве турског премијера да је "Косово Турска, а Турска Косово", која је довела до захлађења
односа, са Републиком Турском је развијан интензиван политички дијалог на високом и највишем нивоу.
Председник Републике Србије је учинио званичну посету Турској, а Београд су посетили министар
иностраних послова и председник парламента Турске. Осим тога, бројни сусрети високих званичника
реализовани су и на тројним сусретима Србија-Босна и Херцеговина-Турска, као и на маргинама
међународних скупова.
Због парламентарних избора у Републици Албанији и дугог постизборног процеса, билатерални сусрети
су реализовани на маргинама међународних скупова у другој половини године: сусрет министара иностраних
послова на маргинама 68. заседања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку и сусрет
председника парламената на маргинама регионалне конференције у Будимпешти.
Са Републиком Италијом, као стратешким партнером и земљом која је увек на једном од три прва
места по економској размени, настављени су контакти на највишем политичком и економском нивоу. Трећи
самит две владе Италија-Србија одржан је у Анкони. Први потпредседник владе Републике Србије и
министар споњних послова је посетио Италију, а Београд су посетили италијанска министарка иностраних
послова, министар одбране и заменица министра иностраних послова. Такође, бројни сусрети су реализовани
на маргинама међународних скуповима.
Односи са Светом Столицом су стабилни и без отворених питања. Инаугурацији папе Фрање
присуствовали су председник и министар спољних послова Републике Србије.
Билатералне односе Републике Србије са Мађарском у 2013. години карактерише интензивирање
политичког дијалога на високом и највишем нивоу. Вишегодишње питање «историјског помирења»
превазиђено је током посете мађарског председника, када је заједно са председником Републике Србије одао
пошту невино страдалим жртвама у Чуругу, месту које симболише страдања Срба и Мађара током Другог
светског рата. Током октобра Будимпешту су посетили председник Народне скупштине и министар спољних
послова Републике Србије.
Билатерални односи са Румунијом су додатно унапређени одвојеним посетама председника Владе и
министра спољних послова Букурешту. Претњу традиционално добрим односима између Републике Србије и
Румуније представља настојање румунске стране да услови европске интеграције Србије решавањем
положаја румунске националне мањине у источној Србији.
Билатерални политички односи са Републиком Бугарском су стабилни и обележава их солидан
интензитет политичког дијалога. Софију су посетили председник Републике и председник Владе Републике
Србије, а у посети Београду је боравио председник скупштине Републике Бугарске.
С Руском Федерацијом одржан је високи ниво контаката на свим нивоима и у свим областима
сарадње. Током 2013 године председник Републике Србије посетио је Руску Федерацију три пута, а
приликом посете Сочију, маја месеца потписана је Декларација о стратешком партнерству. Председник
Владе је посетио Москву априла 2013. године, том приликом је потписано више билатералних докумената.
Министар је током јуна имао разговоре са руским званичницима у Санкт Петербургу и састао се са
министром Лавровом на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација. Теме разговора биле су
конкретни програми економске сарадње, потписивање Декларације о стратешком партнерству, реализација
пројекта „Јужни ток” и могућност интензивирања сарадње у другим областима.
С Републиком Белорусијом су настављени контакти на високом нивоу, нарочито на економском
плану. Са Украјином су разматрана питања интензивирања билатералне сарадње, посебно у оквиру ОЕБС-а,
а остварено је и више значајних посета. Председник Србије посетио је Републику Азербејџан и том приликом
потписана је Декларација о пријатељским односима и стратешком партнерству. У сарадњи с Републиком
Казахстан изражена је заједничка спремност за даљи развој свих видова билатералне сарадње, с нагласком на
одржавање континуитета политичког дијалога и интензивирање економске сарадње
Ирска је током 2013. председавала Саветом Европске уније, тако да су Даблин у више наврата
посећивале делегације Републике Србије. Председник Владе Републике Србије је боравио у радној посети
Ирској фебруара 2013.
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Министар иностраних послова Норвешке је боравио у посети Београду априла 2013, када се састао са
председником Владе Републике Србије
и првим потпредседником Владе и министром одбране
А.лександром Вучићем.
Са Француском је интезивиран политички дијалог, председник Владе Ивица Дачић и министар
спољних послова Иван Мркић посетили су Париз, 4. априла 2013. године и сусрели се са француским
премијером Жан-Марком Ероом и министром унутрашњих послова Мануелом Валсом. Министар европских
послова Тјери.Репентен посетио је Београд, 3. септембра 2013. године. Истовремено је започета реализација
Стратешког споразума (из 2011.) у више области, а учињени су и кораци на решавању отворених питања
(пројекат београдског метроа, уговор о куповини авиона Airbus, зграда за француски лицеј у Београду) која
су од значаја за француску страну.
Министар је посетио је, на иницијативу португалске стране, 17. јуна 2013. године Лисабон. Том
приликом сусрео се са МИП Португала Паулом Сакадура Порташом. Циљ посете је био одржавање
континуитета билатералног политичког дијалога и размена мишљења о питањима од заједничког интереса
обе земље.
Министар иностраних послова Савезне Републике Немачке Гидо Вестервеле боравио је у посети
Републици Србији 19. и 20. маја 2013. године. Посета немачког министра потврдила је значај одржавања
политичког дијалога на високом нивоу и послужила за конструктивну размену мишљења о питањима од
интереса за обе државе.
У односима са Краљевином Шведском је настављен динамичан политички дијалог – у посети
Београду су током 2013. боравили министар спољних послова К. Шведске Карл Билт (1. и 2. јула 2103).
Министар је боравио у посети Хелсинкију 9. и 10. маја 2013. године, а МИП Финске је Београд
посетио 15. и 16. септембра 2013.
После одређеног периода застојa у односима, успостављен је дијалог са Литванијом у циљу
унапређења сарадње и превазилажења отворених питања у билатералним односима.Приликом посете
Премијера Владе Републике Србије и министра спољних послова Виљнусу у априлу 2013..године потписан је
Меморандум о сарадњи у области европских интеграција.
Током 2013. године наставио се политички дијалог са Краљевином Белгијом, посетама на високом
нивоу. Од 9. до 10. априла потпредседник Владе и министар иностраних послова К. Белгије Дидије Рејндерс
био је у посети Републици Србији. Министар спољних послова Републике Србије Иван Мркић је био у посети
Краљевини Белгији 26. јуна 2013. године.
Министар спољних послова Краљевине Холандије Франс Тимерманс је посетио Републику Србију
22. априла 2013. године.
У односима са Чешком Републиком је настављен динамичан политички дијалог на свим нивоима:
Бивши потпредседник Владе и МУП Чешке М. Пецина посетио је Р. Србију 17-18. децембра 2013. године.
У односима са Словачком Републиком настављен је динамичан политички дијалог на свим нивоима:
Председник Републике Србије боравио је 22. јануара 2013. године у званичној посети Словачкој. У
делегацији је био и министар Републике Србије , који је том приликом имао одвојени разговор са
потпредседником Владе и МИиЕП Словачке Мирославом Лајчаком. Током посете, председник Републике
Србије је уручио председнику Словачке Орден Републике Србије (другог степена); и МИиЕП Словачке
Мирослав Лајчак је посетио Републику Србију 4. јуна 2013. године.
Потпредседник Савезног већа и министар иностраних односа Швајцарске Конфедерације
Д.Буркхалтер боравио је у званичној посети Р.Србији 11. и 12. фебруара 2013. године.
Током године је интензивиран политички дијалог са земљама Латинске Америке и Кариба, као
регионом растуће економске снаге и међународног утицаја, чему је посебно допринело учешће делегације
Републике Србије предвођене председником републике на Првом самиту Заједнице Латинске Америке и
Кариба (СЕЛАК) и ЕУ у Сантјагу (јануар).На маргинама Самита су остварени бројни билатерални сусрети (са
ПР Чилеа, Кубе, Уругваја, Боливије, ПРВ Антигве и Барбуда, МИП-овима Тринидада и Тобага и Суринама).
Нашим учешћем на поменутом скупу отворен је шири политички простор за унапређење билатералне и
мултилатералне сарадње и обнављање присуства Републике Србије у овом региону, које је засновано и на
позитивном историјском наслеђу.
На билатералном плану реализоване су посете министра у Куби, у контексту обележавања 70 година
од успостављања дипломатских односа, и посета МИП Никарагве Сантоса Лопеза Републици Србији.
Додатно је активностима међународних промотера тзв. косовске независности у циљу признања ЈПНК од
стране земаља Латинске Америке и Кариба које то нису учиниле (током 2013. ЈПНК су признале Гвајана,
Гренада и Ел Салвадор). Овим земљама упућена су писма председнику Републике Србије као и писма
Министра (МИП-овима Антигве и Барбуда, Тринидада и Тобага, Суринама, Гренаде, Ел Салвадора, Боливије
и Никарагве).
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Током године настављен је узлазни тренд билатералних односа са САД, што се првенствено огледа у
значајном броју сусрета највиших званичника двеју земаља (председник Владе Србије је 2013. године
присуствовао Молитвеном доручку 6. фебруара, када су реализовани сусрети са замеником државног
секретара Бернсом, конгресменима Р. Адерхолтом и Е. Енгелом; државно-привредна делегација, предвођена
председником Владе Републике Србије, боравила је у САД у периоду 9-16. маја 2013. када се сусрео са ПП Џ.
Бајденом и замеником државног секретара Бернсом В. Бернсом; новоименовани заменик државног секретара
за Централну и југоисточну Европу Европу Хојт Ји посетио је Београд 22. новембра 2013, када се сусрео са
Председником Бладе Србије, ППВ Елександром Вучићем, министром и саветником председника Републике
Србије М. Ђурићем и представницима НС РС). Остварени су и веома значајни сусрети на маргинама
мултилатералних скупова (Председник Републике Србије се сусрео са Председником Обамом на
комеморацији поводом смрти Нелсона Менделе 10. децембра у Јоханесбургу, потпредседником САД-а Џ.
Бајденом приликом инаугурације Папе Фрање у Ватикану марта 2013.године, Државни секретаром Керијем
током Самита Афричке уније, маја 2013. На 50. Минхенској безбедносној конференцији Председник Владе
Србије је имао краћи сусрет са државним секретаром Џ. Керијем. Министар се се сусрео са замеником
државног секретара Бернсом на маргинама конференције "Заједница демократија" у Улан Батору, априла
2013. године, а са тадашњим ЗПДС Рикером 1. јула 2013, током церемоније пријема РХ у ЕУ, као и на
маргинама 68. заседања ГС УН. На маргинама МС ОЕБС у Кијеву, 06.12.2013. Министар је остварио сусрет
са помоћником В. Нуланд.
Привредна сарадња је препозната као најуспешнија област сарадње током године. Остварен је
суфицит у робној размени на нашој страни, односно удвостручен извоз из Републике Србије у САД у односу
на исти период 2012. године, што је првенствено резултат извоза Фиатових возила у САД. Председник владе
Републике Србије боравио је у Њу Орлеансу, од 14. до 18. септембра, ради представљања могућности
улагања у Републике Србије. Том приликом одржан је америчко–српски пословни форум "Инвестирај у
Србију", на коме је учествовало 30 америчких компанија. Настављен је рад на јачању уговорног оквира за
унапређење економских односа. У току је процес усаглашавања Споразума о заштити инвестиција (BIT), за
који је америчкој страни је достављен одговор на нови типски модел Споразума. САД су покренуле
иницијативу за потписивање билатералног споразума у вези са применом америчких прописа FATCA (Тhe
Foreign Account Tax Compliance Act), који би омогућио да се проверавају рачуни америчких држављана у
иностранству у циљу борбе против избегавања пореза и "прања новца". Поступак закључивања наведеног
споразума је у надлежности Мин. финансија РС. ПВ. Такође је очуван континуитет у унапређењу војне
сарадње.
На линији континуиране подршке коју САД дају евро-интеграцијама Републике Србије, америчка
страна је поздравила одлуку Савета ЕУ за опште послове о отпочињању приступних преговора са Србијом,
уз оцену да она представља одраз стварног напретка у нормализацији односа између Београда и Приштине и
резултат значајних реформи које је Србија спровела у области владавине права и економске либерализације.
У билатералним односима са Канадом, успорена динамика у размени билатералних посета на
високом нивоу у последњих неколико година била је примарно условљена суженим спољно-политичким
фокусом Канаде, као и канадском одлуком о признању ЈПН Косова. У том смислу, изражена је потреба за
интензивирањем политичког дијалога на високом нивоу.
Најзначајнији напредак остварен је у домену уговорне сарадње, с обзиром да је током 2013. године
закључен већи број билатералних уговора.Економска сарадња представља најбитнији сегмент билатералних
односа, посебно у погледу прилива канадских инвестиција у РС.
Настављено је продубљивање укупних билатералних односа са Арапским земљама Залива, а посебно
са Уједињеним Арапским Емиратима, Кувајтом, Саудијском Арабијом и Катаром. Отворена је Амбасада
Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима и покренута процедура за отварање амбасада у
Катару и Саудијској Арабији, са којом су успостављени дипломатски односи.
У циљу очувања постојећих и даљег јачања позиција Републике Србије у региону Блиског истока
реализована је крајем априла и почетком маја 2013. године посета председника Републике Држави Израел и
Држави Палестини. Успостављена је и добра комуникација са прелазним властима у Египту што је за
резултат имало њихову одлуку да Мурсијево признање ЈПНК до даљег држе „замрзнутим“, односно да не
приступе отварању ДКП и размени амбасадора са Приштином, као и да не лобирају за нова признања ЈПНК
међу чланицама организација у којима Египат има утицаја (Арапска лига, Организација исламске
конференције, Покрет несврстаних земаља). Принципијелним ставом у вези са сиријском кризом, Република
Србија је унапредила своје позиције не само у региону Блиског истока већ и на ширем међународном плану.
Република Србија која је била стигматизована у новој Либији као савезник Гадафија, у протеклој години у
потпуности је рехабилитовала своје позиције и потенцијале за пуну обнову сарадње са Либијом када то
безбедносне прилике у тој земљи допусте.
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Остварена je значајна сарадња са Афричком Унијом: заменик председника Комисије АУ, Ерастус
Мвенче боравио је у посети Републици Србији, децембра 2013. године. Том приликом разговарано је
могућностима укључивања Р.Србије у програме пост-конфликтне обнове појединих афричких земаља, као и
економске, војне и образовне сарадње са земљама чланицама АУ. Приликом посете министара Уганде, Сема
Кутесе Републици Србији, разматране су области билатералне сарадње од обостраног интереса, пре свега у
областима економије и образовања.
Министар је био члан државне делегације предвођене председником Републике Србије на
комеморацији бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе што је имало веома добар
одјек међу афричким земљама.
Донета је одлука о отварању Канцеларије у Бејруту Амбасаде Републике Србије у Дамаску.
Република Србија је у 2013.г. са земљама азијско-пацифичког региона интензивирала политички
дијалог, размену посета на високом нивоу, као и рад на заокруживању уговорно-правне регулативе.
Покренуте су иницијативе за даље унапређење економске сарадње, укључујући и кроз велике
инфраструктурне пројекте, као и сарадње у култури, просвети и другим пољима. Интензивирани су напори
на реафирмацији подршке земаља региона суверенитету и територијалној целовитости Р. Србије и нашим
ставовима о Косову и Метохији.
Додатно је ојачано стратешко партнерство са Кином и интензивиран је дијалог и сарадња на свим
пољима. Председник Републике је први председник из региона централне и источне Европе који је посетио
Кину након избора новог државног руководства те земље. Током посете Кини, августа 2013. ПР Николић је
потписао са кинеским председником Си Ђинпингом заједничку изјаву о продубљивању стратешког
партнерства, а потписано је и пет споразума о сарадњи. Том приликом МСП И. Мркић имао је разговор са
новим кинеским МИП Ванг Јием. РС је активно узела учешће у Форуму Кина-ЦИЕЗ и истакла је
кандидатуру да организује наредни самит Кина-ЦИЕЗ у Београду и да седиште координационог тела
механизма за сарадњу у инфраструктури и енергетици буде у Србији. Председник Владе Србије сусрео се са
ПВ Ли Кећиангом у Букурешту на самиту Кина-ЦИЕЗ, када је договорен и заједнички српско-мађарскокинески пројекат изградње и модернизације пруге Београд-Будимпешта. Успешно се реализују пројекти
изградње моста Земун-Борча и прве фазе ревитализације ТЕ Костолац. Током 2013. уговорени су пројекти
изградње две деонице аутопута Обреновац-Љиг (334 мил. УСД) и друге фазе пројекта ТЕ Костолац (715,6
мил. УСД). Инициран је и заједнички пројекат канала Дунав-Морава-Вардар. На основу договора током
посете ПР Николића Кини и приликом посете ЗМИП Сунг Таоа (који је и генсек секретаријата Кина-ЦИЕЗ)
РС, предвиђено је и скоро успостављање механизма стратешког дијалога министарстава спољних послова
две земље, а политичке консултације на нивоу ДС одржане су у Пекингу априла 2013.г. На иницијативу
министарства, крајем септембра 2013. у Пекингу је одржан егзибициони хуманитарни меч Новака Ђоковића
и кинеске тенисерке Ли На, а настављен је и пројекат учења кинеског језика у српским школама
Настављено је јачање политичке, економске и свих других облика сарадње са Јапаном. Политичке
консултације два МИП одржане су у Токију 28.02-1.03.2013. Упућен је позив представнику царске породице
да приликом боравка у Европи, посети Републику Србију. У оквиру сарадње са Јапаном у завршној фази је
спровођење тендера за коришћење првог јенског кредита. Први јенски кредит - пројекат изградње постројења
за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Никола Тесла, вредност око 250 милиона евра, у завршној је фази
(расписан 11. фебруара 2014. године). У зависности од успешности спровођења првог (са јапанске стране
више пута je изражена нада да ће јапанске компаније добити посао на тендеру), постоје изгледи и за добијање
другог јенског кредита. (Решавање проблема отпадних вода у Београду, вредност око 200 милиона евра. За
овај пројекат је урађена студија изводљивости. Крајем 2013. године са јапанске стране најављен је наставак
пружања тзв. непројектне бесповратне помоћи - донација за набавку производа јапанских малих и средњих
предузећа (вредност донације око 2 милиона УСД), као и возила за владу РС у оквиру пројекта промовисања
производа најмодернијe јапанске технологије (вредност око 5 милиона УСД).
Ојачана је сарадња са Републиком Корејом, пре свега на економском плану. У погонима и
представништвима корејских компанија у нашој земљи запослено је око 5.500 људи. Делегација корејских
увозника КОИМА посетила је РС јуна 2013. ради склапања договора о извозу наших производа у Републику
Кореју.
Размењене су посете са Монголијом на нивоу министара спољних послова и договорено
интензивирање политичког дијалога и јачање привредне сарадње и уговорне основе.
Са земљама јужне Азије настављен је интензиван политички дијалог, покренут је низ иницијатива за
унапређење економске сарадње и размену посета на високом нивоу и настављен је рад на заокруживању
уговорно-правне регулативе. Реализована је посета државног министра у министарству иностраних послова
Индије, потписан је Протокол о билатералним преговорима између Републике Србије и Републике Индије о
приступању Републике Србије Светској трговинској организацији и потписан Уговор о дугорочном закупу
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зграде за потребе резиденције Амбасадора Индије у Београду. Завршена је прва фаза пројекта изградње ИТ
парка у Инђији, инвестиција у од 20 милиона евра индијске компаније Embassy Group.
Настављено је унапређење сарадње са Аустралијом. Посета парламентарне делегације Аустралије
Републици Србији реализована је у јануару 2013. године. Споразумом о ваздушном саобраћају између Владе
Р. Србије и Владе Аустралије, потписаном 14. маја 2013. у Београду Јат Ервејз и Вирџин Ервејз одређени су
за обављање редовног авио превоза (од Београда до Сиднеја, Мелбурна и Бризбејна). Прелиминарни
разговори о Споразуму о социјалном осигурању одржани су јула 2013. у Београду, размењени су нацрти
текстова споразума (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике) и наредна рунда треба да се
одржи у првој половини 2014. у Аустралији.
Учињен је помак у јачању политичког дијалога са Новим Зеландом и реализована је посета
специјалног изасланика премијера Новог Зеланда
Републици Србији. Влада је донела Одлуку о
успостављању дипломатских односа са Краљевином Тонгом, a постојање дипломатских односа Р. Србије и Р.
Фиџија потврђено је заједничким писмом две земље, које је Р. Фиџи упутио генералном секретару УН 25.
октобра 2013. године
Са земљама Југоисточне Азије интензивиран је политички дијалог и размена посета на високом
нивоу, а покренуте су и иницијативе за даље унапређење економске сарадње, сарадње у култури, просвети и
другим пољима.
Министар је од 19.фебруара до 2.марта 2013.године боравио у званичним посетама Републици
Мјанмарској Унији, Народној Демократској Републици Лаос, што су прве посете тим земљама након више
деценија, као и Краљевини Камбоџи и Социјалистичкој Републици Вијетнам. Током посете потписано је пет
билатералних споразума.
Председник Представничког дома Парламента Републике Индонезије М. Али посетио је Србију 4-8.
јуна 2013. године. Наставак сарадње са Републиком Индонезијом реализован је и одржавањем Другог
међуверског дијалога између Републике Индонезије и Републике Србије, 22-26. октобра у Индонезији, где је
српска верска делегација окупила највише званичнике верских заједница у Србији, на челу са Патријархом
Иринејем.
Министарство је учествовало у организацији: репрезентативне изложбе Милене Павловић Барили у
Загребу, изложбе словачког наивног сликарства из галерије „Бабка“ у Братислави, изложбе „Путевима
римских императора“ и пратећих активности поводом обележавања 1700 година Миланског едикта у
Вашингтону, Њујорку, Бостону и Чикагу; дана српског филма у Хелсинкију, Пекингу и Израелу; гостовања
АКУД „Бранко Крсмановић“ у Кувајту; учешћа Р. Србије на манифестацији „Дани европских језика“ у
Анкари; као и у процесу закључивања споразума о сарадњи Народне библиотеке Србије са националним
библиотекама у Москви, Бакуу, Св. Столици и Џакарти.
Настављена је успешна реализација пројекта „Свет у Србији” (стипендије за студенте из држава
чланица и посматрача Покрета Несврстаних земаља на Универзитету у Београду), у академској 2012/13.
години, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Р Србије (41 нови стипендиста
из 20 земаља).
Министарство је активно радило на изградњи и јачању промоције националних интереса кроз
интензивирање мултилатералне сарадњe нарочито у оквиру система Уједињених нација и других међународних
организација.
Република Србија изабрана је за члана Економско-социјалног савета УН (ECOSOC) за период 20142016. годину.
Делегацију Републике Србије, на 68. заседању ГС УН предводио је председник Републике Србије.
Учешће делегације имало је веома запажен наступ у генералној дебати Генералне скупштине Уједињених нација у
Њујорку. Чланови делегације су учествовали на бројним пратећим скуповима и имали низ билатералних сусрета.
Главна тема у свим разговорима било је питање Косова и Метохије, перспективе Републике Србије у процесу
европских интеграција, јачање сарадње у региону југоисточне Европе, као и могућности за унапређење
билатералне политичке и економске сарадње. Афирмисана је спремност Републике Србије за решавање свих
отворених питања.
Министар спољних послова је, заједно са својим швајцарским колегом, на заседању Сталног савета
ОЕБС, 2. јула 2013. године, представио државама учесницама ОЕБС Заједнички радни план два председавања..
Република Србија је током 2013. године председавала Комитетом за људску димензију ОЕБС, које је оцењено као
успешно, имајући у виду да су на Министарском састанку ОЕБС, након три године блокаде, усвојене две одлуке у
оквиру ове димензије. Експертска делегација Републике Србије је учествовала на другој рунди билатералних
консултација представника влада Републике Србије и Румуније о положају националних мањина у источној
Србији, у организацији високог комесара за националне мањине ОЕБС.
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У Министарству спољних послова су током године спровођене опсежне припреме за председавање
Републике Србије ОЕБС 2015. године. У том контексту, реализоване су бројне билатералне консултације будућих
председавајућих ОЕБС, као и консултације наше стране са другим државама учесницама Организације.
У активностима Србије у Савету Европе током 2013. године акценат је био стављен на праћењу
спровођења активности СЕ на Косову и Метохији на статусно неутралан начин, посебно у контексту реализације
договора Министра и Т. Јагланда ГС СЕ, о ангажовању СЕ на Косову и Метохији на бази функционалног
капацитета. Од значаја је било учешће у консултацијама о драфтирању Препоруке Комитета министара Савета
Европе (КМСЕ) о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, које су
резултирале њеним усвајањем у јуну 2013. године. Од осталих активности, односно тема, може се издвојити
ангажовање по питању положаја српске националне мањине у суседним државама, као и мултилатералне
консултације са Руском Федерацијом из домена Савета Европе.
Министар је учествовао на министарском састанку Заједнице демократија одржаном у Улан Батору,
Монголија, што је искоришћено поред мултилатералних активности и за бројне билтералне сусрете који су за циљ
имали промоцију и заштиту наших интереса, као и унапређење билатералне сарадње.
Министарство је било активно укључено и пратило рад тела и агенција УН у области људских права, а
од октобра прошле преузели смо улогу координатора Источно-европске регионалне групе при Савету за људска
права. Република Србија је успешно прошла кроз други циклус Универзалног периодичног прегледа у јануару
2013, на коме је разматрано стање људских права у нашој земљи. Посета високог комесара УН за људска права у
јуну 2013 искоришћена је за афирмацију активности Републике Србије у овој области и идентификовање проблема
на којима је потребан даљи рад.
Правовременим деловањем била је заустављена иницијатива УНХЦР за примену клаузуле о престанку
статуса избеглица лицима избеглим из БиХ и Хрватске, која је предвиђала престанак статуса током 2014 године.
Настављене су активности на међународном нивоу за превазилажење препрека и отпочињање пуне реализације
Регионалног стамбеног програма за избеглице договореног на Министарској конференцији 2011. године у
Београду, којим је планирано затварање избегличког поглавља у региону до краја 2017.године.
Република Србија је реизабрана у Савет Светске туристичке организације (UNWTO).
Кандидат Републике Србије амбасадор Братислав Ђорђевић једногласно је реизабран на функцију
извршног директора у Секретаријату Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC).
Потписан је уговор о између Владе Републике Србије и UNESCO оснивању Центра за воде за одрживи
развој и прилагођавање климатским променама. Такође, Република.Србија је поднела кандидатуру за Извршни
савет UNESCO за период 2015-2019. година.
Министарство је током 2013. године активно радило и на изградњи и јачању националне, регионалне и
глобалне безбедности, кроз интензивирање билатералне и мултилатералне сарадњe у овој области у оквиру
Уједињених нација, Европске уније, НАТО-а и других међународних организација, затим на очувању
територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије и сузбијању свих активности које су усмерене у
правцу даље афирмације независности „Косова”. У том контексту, Министарство се ангажовало и на очувању
постојећег обима међународног присуства на КиМ (КФОР, ЕУЛЕКС, УНМИК), као битног фактора у одржавању
мира и стабилности, али и ради осигурања безбедносних услова за миран наставак започетих преговора.
Регулисањем чланства 30. априла 2013. године у Групи нуклеарних снабдевача (Nuclear Supplier Group),
престижног међународног контролног режима, потврђено је да Република Србија у свему доследно и у потпуности
извршава међународно преузете обавезе, у тако значајним областима као што су непролиферација и извозна
контрола. Такође, Република Србија је 12. августа 2013. године потписала Уговор о трговини наоружањем, који је
Генерала скупштина Уједињених нација усвојила 2. априла 2013. године.
У погледу спровођења Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског
оружја и о његовом уништавању Комисија је припремила и доставила национални извештај.
Конзуларна служба Министарства спољних послова је у 2013. години пружала разноврсне конзуларне
услуге, како у Министарству, тако и преко мреже дипломатско-конзуларних представништава, у циљу што
ефикасније заштите интереса Републике Србије и њених грађана. Током године обрађено је на десетине хиљада
захтева наших грађана, уз значајно повећање обима конзуларних послова у односу на претходну годину.
Ради даљег унапређења конзуларних односа oдржане су конзуларне консултације са више земаља, у
првом реду са суседним земљама.
Током године, у складу са основним принципима на којима се заснива визна политика Републике Србије,
иницирано је закључивање билатералних споразума за све врсте пасоша, односно на дипломатске и службене
пасоше са више земаља у свету. Са Лаосом и Монголијом су такви споразуми већ потписани и налазе се у процесу
ратификације у Народној скупштини Републике Србије, док су припремљени за потписивање споразуми са
Камбоџом и УАЕ, или су у фази усаглашавања са Тајландом и Ираком. Одлуком Владе Републике Србије

118

једнострано је укинута обавеза прибављања виза за улазак у Републику Србију за носиоце пaсоша Уједињених
Арапских Емирата.
У визној области водило се рачуна о потреби усклађивања визне политике и визног режима са обавезама
које Република Србија има у оквиру преговарачког процеса за придруживање ЕУ, као и о неопходној подршци
развоју економске и других облика билатералне сарадње са појединим земљама и регионима у свету.
Министарство је, у оквиру свога делокруга рада, учествовало у преговорима за закључивање
билатералних протокола са више земаља о реадмисији који су усаглашавани у складу са обавезама из Споразума
између Републике Србије и ЕЗ о реадмисији лица која незаконито бораве.
Министарство се ангажовало на пружању радно-правне заштите нашим грађевинским радницима у Сочију
и приликом организовања њихове репатријације у земљу.
Конзуларна сарадња је доприносила унапређењу, не само билатералних односа, већ и укупне сарадње у
региону, а полазећи од њеног значаја за нашу земљу и грађане, као и за напредовање у процесу европских
интеграција.
Остваривању визне политике Републике Србије и успешном спровођењу успостављеног визног режима,
поред проширења дипломатско-конзуларне мреже у свету, доприноси и визно-информациони систем у
Министарству спољних послова, који је оформљен у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике
Србије и уз поштовање шенгенских стандарда. Овај систем је успоставио електронску повезаност дипломатскоконзуларних представништава са надлежним органима у земљи на издавању виза, омогућио је бржу и сигурнију
обраду захтева за издавање виза, што је у складу и са усвајањем европских стандарда у оквиру преговарачког
процеса придруживања ЕУ.
Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије су имала задатак да прате и промптно
извештавају о кретању броја лажних азиланата у земљама чланицама ЕУ, посебно тамо где је та појава нарочито
изражена и достављају
месечне статистичке извештаје о броју азиланата из Републике Србије у поменутим
земљама, као и да предлажу мере и активности које би омогућиле трајно отклањање узрока који изазивају појаву
лажних азиланата.
Модернизација конзуларне службе je остао један од важних приоритета. Настављене су активности на
инсталирању електронске опреме за издавање биометријских путних исправа у дипломатско-конзуларним
представништвима. Поступак аквизиције биометријских података врши се у 41 дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије, а покренут је поступак за набавку мобилне опреме ради пружања услуга
болесним и непокретним лицима у иностранству.
Завршене су припреме за приступање процесу дигитализације матичних књига које се воде у
Министарству и дипломатско-конзуларним представништвима, а у току су и други видови модернизације
конзуларне службе, као што је електронска обрада конзуларних предмета и новелирање портала конзуларне
службе, који представља јединствену електронску базу инструкција и упутстава за рад на конзуларним пословима.
Министарство је током године даље развијало билатералну сарадњу на плану дипломатске едукације, како
са партнерским институцијама на темељу потписаних споразума о сарадњи (на снази је 22), тако и кроз преговоре
о њиховом потписивању у оквиру сусрета на нивоу министара спољних послова или директора дипломатских
академија (са Кином, Хрватском, Ираком, Мађарском, Монголијом, Словачком, Црном Гором, Јужном Африком,
Азербејџаном, Конгом, Туркменистаном и др.).
Министарство је, поред редовних активности и реализације: Основног програма дипломатске-конзуларне
обуке, специјалистичких семинара, програма стручног усавршавања у иностранству, курсева страних језика и
стручне праксе, у сарадњи са страним и домаћим универзитетима организовала 10 предавања о спољнополитичким приоритетима Републике Србије за студенте Америчког универзитета из Брисела и Вашингтона,
Универзитета Northeastern из Бостона, Бечке дипломатске академије, Универзитета у Београду - факултети
политичких наука, права и економије, Генерацију 21, Универзитета Argosa са Флориде, Clamson универзитета,
Академије националне одбране СР Нигерије и др.
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министра спољних послова
Републике Србије, као члана
делегације током посете
Републици Словачкој
(Братислава), 22. јануара 2013.
године, коју предводи
председник Републике
Прихваћена је Платформа за
разговоре приликом посете
министра иностраних послова
Републике Турске, Ахмета
Давутоглуа, Републици
Србији, 1. фебруара 2013.
године
Прихваћена је Платформа за
разговоре са председником
Владе Републике Хрватске,
Зораном Милановићем,
16. јануара 2013. године

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре током првог Самита
Републике Србије и
Републике Кипра у Београду
30. јануара 2013. године

/

/

Усваја се текст Меморандума
о разумевању између Владе

/

/
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24. јануара 2013. године

13.

Закључак
05 број 018-285/2013 од
24. јануара 2013. године

14.

Закључак
05 број: 037-510/2013 од
24. јануара 2013. године

15.

Закључак
05 број: 037-676/2013
од 29. јануара 2013.
године

16.

Закључак
05 број 037-593/2013 од
29.јануара.2013. године

17.

Закључак:
05 број: 037-686/2013 од
29. јануара 2013. године

18.

Закључак
05 број: 00-29/2013 од
4. фебруара 2013. године

19.

Закључак
05 Број: 00-30/2013 од
4. фебруара 2013. године

20.

Закључак:

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

Републике Србије и Владе
Републике Кипра о
успостављању унапређеног
партнерства
Утврђена је Основа за
закључивање Протокола
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Кипра о спровођењу
Споразума између Републике
Србије и Европске заједнице о
реадмисији лица која
незаконито бораве
Прихваћена је стручно политичка Платформа за
учешће помоћника министра
на Министарској
конференцији о реформи СБ
УН у Риму (Италија), 2-5.
фебруара 2013. године
Прихваћена је стручно политичка Платформа за
помоћника министра спољних
послова, као члана делегације
током посете Републици
Турској (Анкара и Истанбул),
4. и 5. фебруара 2013. године,
коју предводи председник
Републике
Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Азербејџану

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова
Сједињеним Америчким
Државама (Вашингтон), 7.
фебруара 2013. године, ради
присуствовања Молитвеном
доручку
Прихваћена је Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Ирској, од
13. до 15. фебруара 2013.
године

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре са министром
иностраних послова
Швајцарске Конфедерације,
Дидијеом Буркхалтером,
приликом његове посете
Републици Србији, 11. и 12.
фебруара 2013. године
Прихваћена је стручно -

/

/

/

/
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05 Број: 037-944/2013 од
4. фебруара 2013. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–УС
и 72/12)

21.

Закључак:
05 број: 037-947/2013 од
4. фебруара 2013. године

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

22.

Закључак:
05 број: 018-628/2013 од
4. фебруара 2013. године

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

23.

Закључак:
05 број: 337-891/2013-1 од
4. фебруара 2013. године

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

24.

Закључак
05 број: 00-4/2013-1 од 12.
фебруара 2013. године

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

25. Закључак
05 број: 018-1149/2013
од 12. фебруара 2013.
године

26. Закључак
05 број: 401-1123/2013 од
12. фебруара 2013. године

27. Закључак
05 број: 337-1125/2013 од
12. фебруара 2013. године

28.

Закључак :
05 број: 037-1058/2013
од 12. фебруара 2013.

политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Краљевини
Белгији (Брисел), 20. и 21.
фебруар 2013. године, ради
консултација са високим
фуннкционерима ЕУ
Измена закључка Владе којим
се прихвата стручно политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова
Сједињеним Америчким
Државама (Вашингтон) од 4.
до 10. фебруара 2013. године
Утврђена је се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Турске о запошљавању
чланова породицва особља
дипломатско-конзуларних
представништава
Усвајен Предлог захтева за
продужење рока за
извршавање обавеза на основу
члана 5. Конвенције о забрани
употребе, складиштења,
производње и промета против
пешадијских мина и о
њиховом уништењу.
Прихваћен је Извештај о
посети председника Владе
Републике Хрватске
Републици Србији, 16. јануара
2013. године

/

/

/

/

/

/

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Мјанмарске Уније о сарадњи
у области културе и
образовања
Прихвата се предлог
Министарства спољних
послова о уплати
добровољних контрибуција за
међународне организације

/

/

/

/

Закључак о приступању
Републике Србије Европском
центру за средњорочне
прогнозе времена ECMWF)

/

/

Прихваћена је се стручнополитичка Платформа за
учешће државног секретара

/

/
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године

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

29.

Закључак:
05 број:037-986/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

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

30.

Закључак:
05 број: 037-1221/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

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

31.

Закључак:
05 број: 037-1078/2013 од
12. фебруара 2013. године

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

32.

Закључак
05 број: 018-892/2013 од
12. фебруара .2013.године

33.

Закључак
05 број 360-1133/2013
од 12. фебруара 2013.
године

34.

Закључак
05 број: 360-1148/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник

Министарства спољних
послова Републике Србије на
свечаности поводом
обележавања пет година од
оснивања Регионалног савета
за сарадњу, у Сарајеву (Босна
и Херцеговина), 27. фебруара
2013. године
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
разговоре помоћника
министра спољних послова са
државним секретаром у
Министарству иностраних
послова Аустрије, у Аустрију
(Беч), 25. и 26. фебруара 2013.
године
Измена закључка Владе којим
се одобрава стручно –
полтичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Краљевини
Белгији (Брисел), 20. и 21.
фебруар 2013. године, ради
консултација са високим
фуннкционерима ЕУ
Прихваћена је се стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији (Брисел),
06. фебруара 2013. године, као
члана делегације председника
Републике, ради разговора са
званичницима Европске уније
Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Тајланд о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Астани,
Казахстан

Уређује се закуп
непокретности – дела зграде
за потребе смештаја
Генералног конзулата

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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35.

Закључак:
05 број: 037-1308/2013 од
18. фебруара 2013. године

36.

Закључак
05 број: 00-9/2013-1
од 22. фебруара 2013.
године

37.

Закључак
05 број: 00-67/2013 од 22.
фебруара 2013.године

38.

Закључак
05 број: 037-1532/2013 од
22. фебруара 2013. године

39.

Закључак
05 број:037-1533/2013 од
22. фебруара 2013. године

40.

Закључак
05 број: 360-1356/2013
од 22. фебруара 2013.
године

РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 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)

Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади

Републике Србије у Херцег
Новом, Црна Гора

Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
посету првог потпредседника
Владе и министра одбране
Александра Вучића, Савезној
Републици Немачкој, 20. и 21.
фебруара 2013. године, ради
учешћа на конференцији
“Балкан у Европској
будућности: улога Србије “
Прихваћен је Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Турске,
Републици Србији, 1.
фебруара 2013. године

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
званичну посету министра
спољних послова Републике
Србије Републици Хрватској,
4. марта 2013. године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа посету
министра спољних послова
Републике Србије, у
Републику Хрватску (Загреб),
4. марта 2013. године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету државног секретара
Министарства спољних
послова Републике Србије
Републици Хрватској (Загреб),
4. марта 2013. године
Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије при Светој
Столици, Ватикан

/

/

/

/

125

41.

Закључак
05 број: 037-1607/2013 од
28. фебруара 2013. године

42.

Закључак
05 број: 037-1742/2013 од
28. фебруара 2013. године

43.

Закључак
05 број: 00-29/2013-1
од 7. марта 2013. године

44.

Закључак
05 број: 037-1801/2013 од
7. марта 2013. године

45.

Закључак
05 број: 360-1898/2013
од 7. марта 2013. године

46.

Закључак
05 број: 037-2069/2013 од
14. марта 2013. године

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

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије у
Белорусију

/

/

Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Лаосу
(Вијентијан), 3-8. марта 2013.
године, ради учешћа на
регионалном састанку Almaty
акционог програма LLDCs
(Landlocked Developing
Countries)
Прихваћен је Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Ирској, од
13. до 15. фебруара 2013.
године

/

/

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Аустрији
(Беч), 11-12. марта 2013.
године, на консултације са
швајцарском радном групом
за председавање ОЕБС
Уређује се закуп стана за
потребе проширења Сталне
мисије Републике Србије при
међународним организацијама
у Бечу, Аустрија

/

/

/

/

Прихваћена је стручно полтичка Платформа
помоћника министра спољних
псолова Бангладешу (Дака),
10-15. марта 2013. године,
ради учешћа на састанку „УН
развојна агенда након 2015.
године“

/

/
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47.

Закључак
05 број: 037-2175/2013 од
14. марта 2013. године

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

48.

Закључак:
05 број: 037-2145/2013 од
14. марта 2013. године

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

49.

Закључак
05 број: 018-1987/2013 од
14.марта 2013. године

50.

Закључак
05 број. 360-2153/2013
од 14. марта 2013. године

51.

Закључак
05 број: 00-30/2013-1 од
21. марта 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

52.

Закључак
05 број: 037-2322/2013.
од 21. марта 2013. године

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

Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Азербејџану
(Баку) 16-20. марта 2013.
године, ради учешћа на
Међународној конференцији о
сарадњи у спречавању
тероризма
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
иностраних послова
Републике Србије Љубице
Васић Републици Словенији,
од 20. до 22. марта 2013.
године, ради билатералних
консултација у области
европских интеграција са
Министарством иностраних
послова Републике Словеније
Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Камбоџе о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша.
Стављање ван снаге Закључка
05 бр. 360-1356/2013 од 22.
фебруара 2013. године о
узимању у закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије при Светој
Столици, Ватикан

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
разговорима потпредседника
Савезног већа и министра
иностраних послова
Швајцарске Конфедерације
приликом његове посете
Републици Србији, 11. и 12.
фебруара 2013. године
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова, Ватикану, 18. и 19.
марта 2013. године, у својству
члана делегације коју
предводи председник
Републике Србије, ради
присуства инаугурацији новог
папе Фрање

/

/

/

/
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53.

Закључак
05 број: 00-67/2013-1 од
21. марта 2013. године

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

54.

Закључак
05 број: 037-2246/2013 од
21. марта 2013. године

55.

Закључак
05 број: 337-2221/2013
од 21. марта 2013. године

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

56.

Закључак:
05 број: 037-2266/2013 од
21. марта 2013. године

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

57.

Закључак
05 број: 037-2495/2013 од
28.марта 2013. године

58.

Закључак
05 број: 037-2654/2013 од
28. марта 2013. године

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

59.

Закључак:
05 број: 037-2678/2013 од
28. марта 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Републици Хрватској, 4. марта
2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама (Њујорк), 21-23.
марта 2013. године, у својству
члана делегације председника
Владе Републике Србије
Ивице.Дачића, а ради учешћа
на седници Савета
безбедности УН о раду
УНМИК
Прихвата се Одговор на
Закључне примедбе Комитета
за укидање расне
дискриминације у вези са
Иницијалним извештајем о
примени Међународне
конвенције о укидању свих
облика расне дискриминације
Прихваћена је се стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији (Брисел),
од 19. до 21. марта 2013.
године, у својству члана
делегације коју предводи
председник Владе Републике
Србије
Измене закључка о посети
министра спољних послова
Републике Србије Белорусији

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је измена
Закључка посети министра
спољних послова Сједињеним
Америчким Државама, 21-25.
марта 2013. године, у својству
члана делегације председника
Владе а ради учешћа на
седници Савета безбедности
УН о раду УНМИК
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији (Брисел),
од 01. до 03. априла 2013.
године, у својству члана
делегације коју предводи
председник Владе Републике
Србије

/

/

/

/
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60.

Закључак:
05 број: 037-2537/2013
од 28. марта 2013. године

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

61.

Закључак
05 број: 00-100/2013 од
28. марта 2013. године

62.

Закључак
05 број: 360-2406/2013
од 28. марта 2013. године

63.

Закључак
05 број: 360-2508/2013
од 28. марта 2013. године

64.

Закључак
05 број: 361-2603/2013
од 28. марта 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–УС
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Републике
Србије Литваниј (Виљнус), од
5. до 7. марта 2013. године,
ради сусрета са земеником
министра иностраних послова
Републике Литваније, као и са
заменицима министра
пољопривреде и унутрашњих
послова и обављања разговора
у Сејму
Прихваћена је стручно
политичка Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Републици
Француској, 3. и 4. априла
2013. године

/

/

/

/

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Бриселу,
Краљевина Белгија

/

/

Уређује се закуп пословних
просторија за потребе
проширења смештаја
Амбасаде Републике Србије у
Багдаду, Република Ирак

/

/

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије при Светој
Столици, Ватикан

/

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

65.

Закључак
05 број: 00-116/2013 од
5. априла 2013. године

66.

Закључак
05 број: 00-113/2013 од
5.априла 2013.године

67.

Закључак
05 број: 037-3020/2013 од
5. априла 2013. године

68.

Закључак :
05 број: 037-2834/2013
од 5. априла 2013. године

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

69.

Закључак:
05 број: 037-2852/2013 од
5. априла 2013. године

70.

Закључак:
05 број: 037-2873/2013 од
5. априла 2013. године

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

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

Прихваћена је Платформа за
разговоре са подпредседником
Владе и министром
иностраних послова, спољне
трговине и европских послова
Краљевине Белгије,
Републици Србији, 9. и 10.
априла 2013. године
Прихваћена је Платформа за
разговоре председника Владе
Републике Србије у Руској
Федерацији

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама (Њујорк) од 09. до
11. априла 2013. године ради
учешћа на тематској дебати
УН о улози међународног
правосуђа у остваривању
помирења
Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће помоћника министра
спољних послова за
билатералну сарадњу на
Другом неформалном састанку
министара спољних послова
земаља учесница Процеса
сарадње у југоисточној Европи,
Скопље (Македонија), 10.
април 2013. године
Прихваћен је Извештај о
посети првог потпредседника
Владе и министра одбране,
Савезној Републици Немачкој
(Берлин), 20. и 21. фебруара
2013. године

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Републике
Србије Савезној Републици
Немачкој (Берлин), од 10. до
13. априла 2013. године, ради
одржавања састанака са
високим званичницима
Министарства иностраних
послова Савезне Републике
Немачке, као и са

/

/
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представницима Уреда
канцеларке и посланиицма
Бундестага на тему европских
интеграција
Закључак
05 број: 00-120/2013 од
12. април 2013.

Члан 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)

72.

Закључак
05 број: 00-121/2013 од
12. априла 2013.године

73.

Закључак
05 број 037-2992/2013 од
12. априла 2013. године

74.

Закључак
05 број: 037-3193/2013 од
12. априла 2013. године

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

75.

Закључак:
05 број: 037-3225/2013 од
12. априла 2013. године

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

76.

Закључак:
05 број: 018-3130/2013 од
12. априла 2013. године

77.

Закључак:
05 број: 037-3325/2013 од
23. априла 2013. године

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

71.

/

/

Прихваћена је Платформа за
званичну посету министра
спољних послова Републике
Србије Црној Гори, 19. априла
2013. године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
министра спољних послова,
Црној Гори (Подгорица), 19.
априла 2013. године

/

/

Прихваћена је измена
Закључка од 5. априла за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама (Њујорк), 9-12.
априла 2013. године

/

/

Измена Закључа Владе 05
Број: 037-2873/2013 од 05.
априла 2013. године којим се
прихвата стручно – политичка
Платформа за посету
помоћника министра спољних
послова Републике Србије
Савезној Републици Немачкој
(Берлин), где се у тачки 1.
речи: „од 10. до 13. априла
2013. године“, замењују са
речима: од „15. до 17. априла
2013. године“
Утврђена је Основа за
закључивање Меморандума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Литваније у
области европских
интеграција
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Републике
Србије Републици Турској

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету
председника
Владе
Републици
Литванији 15. и
16. априла 2013.
године
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65/08, 16/11, 68/12–УС
и 72/12)

78.

Закључак:
05 број: 037-3654/2013 од
23. априла 2013. године

79.

Закључак
05 број 404-3435/2013
од 23. априла 2013. године

80.

Закључак
05 број: 00-116/2013 -1 од
30. априла 2013. године

81.

Закључак
05 број: 00-103/2013-1 од
30. aприла 2013. године

82.

Закључак
05 број: 00-139/2013 од
30. априла 2013. године

83.

Закључак
05 број 037-3628/2013 од
30. априла 2013. године

84.

Закључак
05 број 018-3475/2013-1
од 30.април 2013.

85.

Закључак

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члана 128. став 1.
тачка 5) Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник
PC”, број 124/12) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 43. став 3.

(Анкара) од 21. до 23. априла
2013. године, ради одржавања
билатералних консултација у
области европских
интеграција са Министром
иностраних послова
Републике Турске
Прихваћена је Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије у
Монглоју, 26-30. априла 2013.
године, ради учешћа на 7.
Министарском састанку
Заједнице демократија
Утврђује примена поступака
јавних набавки добара, услуга
и радова за потребе
дипломатско конзуларних
представништава Републике
Србије у иностранству, довела
до откривања информација
које се сматрају кључним за
безбедност пословања тих
представништава, а самим тим
и за безбедност Републике
Србије
Прихваћен је Извештај о
посети подпредседника Владе
и министра иностраних
послова, спољне трговине и
европских послова Краљевине
Белгије, Републици Србији, 9.
и 10. априла 2013. године
Прихваћен је Извештај о
посети председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републици
Француској, 3. и 4. априла
2013. године

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету првог потпредседника
Владе и министра одбране
Републике Србије Републици
Хрватској (Загреб), 28. и 29.
априла 2013. године

/

/

Закључак о измени Закључка
којим се прихвата стручно –
полтичка Платформа за
посету министра спољних
послова, Црној Гори
(Подгорица), 18. и 19. априла
2013. године
Усвајање текста Декларације
о стратешком партнерству са
Руском Федерацијом

/

/

/

/

Прихваћена је стручно –

/

/
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05 број: 037-3601/2013
од 30. априла 2013. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

86.

Закључак
05 број: 337-3602/2013 од
30. априла 2013. године

87.

Закључак
05 Број: 037-3601/2013, од
30. априла 2013. године

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

88.

Закључак
05 број: 037-3795/2013
од 30. aприла 2013.
године

89.

Закључак:
05 број: 037-3779/2013 од
30. априла 2013. године

90.

Закључак
05 број: 00-164/2013 од
20. маја 2013. године

91.

Закључак
05 број: 00-153/2013
од 20. маја 2013. године

92.

Закључак 05 број 0374170/2013 од 20.05.2013.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/07, 71/5исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 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)

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

политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова за
мултилатералну сарадњу
Словенији (Љубљана), 13-15.
маја 2013. године, ради
консултација о председавању
ОЕБС
Закључак о председавању
Републике Србије
Организацијом за европску
безбедност и сарадњу

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова за
мултилатералну сарадњу
Швајцарској Конфедерацији
(Берн), 23-25. маја 2013.
године, ради консултација о
председавању ОЕБС
Прихваћена је стручно политичка Платформа за
учешће државног секретара
Министарства спољних
послова на 123. министарској
седници Савета Европе, 16.
маја 2013. године у Стразбуру
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Републике
Србије Републици Пољској
(Варшава), од 6. до 8. маја
2013. године, ради разговора
са званичницима
Министарства спољних
послова Републике Пољске и
Сејма
Прихваћена је Платформа за
разговоре са министром
иностраних послова Савезне
Републике Немачке приликом
његове посете Републици
Србији 19. и 20. маја 2013.
године
Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Румунији, 14. маја 2013.
године

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије у
Руску Федерацију

/

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

93.

Закључак
05 број 00-112/2013-1 од
20.05.2013.

94.

Закључак :
05 број: 037-4125/2013
од 20. маја 2013. године

95.

Закључак :
05 број: 037-4123/2013
од 20. маја 2013. године

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

96.

Закључак:
05 број: 037-4140/2013 од
20. маја 2013. године

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

97.

Закључак:
05 број: 037-4053/2013 од
20. маја 2013. године

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

98.

Закључак
05 број 361-4081/2013
од 20. маја 2013. године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

Прихватаћен Извештај о
посети председника Владе
Руској Федерацији

/

/

Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће државног секретара у
Министарству спољних
послова Републике Србије на
састанку Министарског савета
Јадранско-јонске иницијативе
(ЈЈИ), 27. маја 2013. године у
Бриселу
Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће државног секретара
Министарства спољних
послова Републике Србије на
IV годишњем састанку
Регионалног савета за
сарадњу (РСС), у Охриду
(Македонија), 30. маја 2013.
године
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији (Брисел),
од 26. до 28. маја 2013.
године, ради учешћа на
састанку министара
иностраних послова држава
ЕУ и држава кандидата
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
иностраних послова
Републике Србије Ирској
(Даблин), од 23. до 25. маја
2013. године, ради учешћа на
Конференцији „10 година
после Солуна, процена
перспективе ЕУ и изазови на
Западном Балкану“
Уређује се закуп
непокретности – виле за
потребе смештаја амбасаде и
резиденције амбасадора
Републике Србије у Абу
Дабију, Уједињени Арапски
Емирати

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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99.

Закључак
05 број: 00-153/2013
од 23. маја 2013. године

100. Закључак
05 број 018-4324/2013
од 23. маја 2013.

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

101.

Закључак :
05 број: 037-4409/2013
од 23. маја 2013. године

102.

Закључак
05 Број: 018-4196/2013 од
23.маја .2013. године

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

103.

Закључак
05 број: 00-166/2013 од
23. маја 2013. године

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

104.

Закључак
05 број: 00-172/2013
од 29. маја 2013.године

105.

Закључак
05 број: 00-173/2013
од 29. маја 2013.године

106.

Закључак
05 број: 00-174/2013
од 29. маја 2013.године

107.

Закључак
05 Број: 037-4412/2013
од 29. маја 2013.године

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

Прихваћена је Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Румунији,
31.маја 2013. године

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Демократске Републике Лаос
о сарадњи у области културе и
образовања
Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије на
Формалном састанку
Министара спољних послова
земаља учесница Процеса
сарадње у ЈИЕ, у Охриду, 31.
маја 2013. године
Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Демократске Републике Лаос
о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Прихваћена је Платформа за
разговоре са државним
секретаром за иностране
послове Уједињеног
Краљевства Велике Британије
и Северне Ирске приликом
његове посете Републици
Србији 30. маја 2013. године
Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије у
Федеративну Републику
Бразил, 3. јуна 2013. године

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Републици Аргентини, 8. јуна
2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Источној Републици Уругвај,
10. јуна 2013. године

/

/

Прихваћена је се стручно –
полтичка Платформа за
посету министра спољних

/

/
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71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС и 72/12)

108.

Закључак
05 број 037-4542/2013 од
29.маја.2013.

109.

Закључак
05 број: 00-167/2013 од 4.
јуна 2013.

110.

Закључак
05 Број: 00-181/2013 од 4.
јунa 2013. године

111.

Закључак
05 број: 00-184/2013 од
4.јуна 2013.

112.

Закључак
05 број:00-139/2013-1 од
4. јуна 2013. године

113.

Закључак
05 Број: 00-121/2013-1 од
4. јуна 2013.године

114.

Закључак:
05 број: 037-4658/2013 од
4. јуна 2013. године

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

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

послова Републике Србије
Федеративној Републици
Бразил, Републици Гватемали,
Републици Аргентини и
Источној Републици Уругвај,
од 1. до 13. јуна 2013. године
Измена закључка о посети
министра спољниох послова
Републике Србије Руској
Федерацији

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра иностраних
послова Краљевине Норвешке
Републици Србији

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре са потпредседником
Владе за европске интеграције
и министром иностраних
послова и европских питања
Словачке Републике,
приликом његове посете
Републици Србији, 4. јуна
2013. године
Прихваћена је Платформа за
разговоре са премијером
Републике Пољске приликом
његове посете Републици
Србији 10. јуна 2013. године

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети првог потпредседника
Владе и министра одбране
Републици Хрватској,
29. априла 2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Црној Гори , 19. априла 2013.
године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету помоћника министра
иностраних послова
Републике Србије Босни и
Херцеговини (Сарајево), 4. и
5. јуна 2013. године, ради
одржавања првог састанка
Комисије за спровођење
меморандума о разумевању
између Владе Републике
Србије и Савета Министара
Босне и Херцеговине о
сарадњи у области европских
интеграција

/

/
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115.

Закључак
05 број: 361-4527/2013
од 4. јуна 2013. године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

116.

Закључак
05 број: 037-4886/2013 од
10. јуна 2013. године

117.

Закључак
05 број: 037-4917/2013 од
10. јуна 2013. године

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

118.

Закључак
05 број: 037-4898/2013 од
10. јуна 2013. године

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

119.

Закључак
05 број: 018-4774/2013
од 10. јуна 2013. године

120.

Закључак
05 број: 360-4636/2013

Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
PC”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним

Продужење Уговора о закупу
непокретности за потребе
смештаја амбасаде Р.епублике
Србије у Бакуу, Република
Азербејџан

/

/

Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова Републике
Србије у Сједињене Америчке
Државе (Њујорк) у својству
члана делегације коју
предводио министар правде, а
ради учешћа на седници
Савета безбедности УН о
МКТЈ
Прихваћена је стручно полтичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама (Њујорк), 28-31.
августа 2013. године, ради
учешћа на седници СБ УН о
раду УНМИК
Прихваћена је се стручно –
политичка Платформа
пмоћника министра спољних
послова Републике Србије
Украјини (Одеса), од 20. до
22. јуна 2013. године, ради
учешћа на Састанку Савета
министара иностраних
послова Организације за
црноморску економску
сарадњу (BSEC)
Утврђена је Основа за
заккључивање Меморандума
о сарадњи између
Министарства спољних
послова Републике Србије и
Министарства спољних
послова Републике Пољске у
области европских
интеграција

/

/

/

/

/

/

Продужење Уговора о закупу
непокретности за потребе

/

/
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од 10. јуна 2013. године

121.

Закључак
05 број: 360-4772/2013
од 10. јуна 2013. године

122.

Закључак
05 број: 00-191/2013 од
18. јуна 2013. године

123.

Закључак
05 број: 00-120/2013-1 од
18. јуна 2013.

124.

Закључак
05 Број: 037-4999/2013 од
18. јуна 2013. године

125.

Закључак
05 број: 037-4999/2013 од
20.06.2013.

пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

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

смештаја амбасаде Р. Србије у
Техерану, Исламска
Република Иран

Уређује се у закуп
резиденцијални стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Техерану,
Исламска Република Иран

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре министра спољних
послова Републике Србије
приликом његове посете
Републици Португалији 16. и
17. јуна 2013. године

/

/

Извештај о посети
предесдника Владе Републике
Србије Републици Литванији
15. и 16. априла 2013.године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије,
шефу
делегације, Руској Федерацији
(Санкт Петербург), од 26. До
30. јуна 2013. године, ради
учешћа на Конференцији
„Нуклеарна енергија у 21.
веку“
Прихваћена је стручно политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије у
Руску Федерацију

/

/

/

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

126.

Закључак
05 број: 037-5778/2013, од
25. јуна 2013. године

127.

Закључак
05 број: 037-5372/2013,
од 25. јуна 2013. године

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

128.

Закључак
05 број. 037-5533/2013
од 1. јула 2013. године

129.

Закључак
05 број: 037-5511/2013 од
1. јула 2013. године

130.

Закључак
05 број: 00-218/2013 од
1.јула 2013. године

131.

Закључак
05 број: 00-211/2013 од 3.
јула 2013. године

132.

Закључак
05 Број:00-200/2013 од
3. јула 2013. године

133.

Закључак
05 Број: 00-202/2013 од 3.
јула 2013. године

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

134.

Закључак

Члан

Прихваћена је стручно –
полтичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Аустрији (Беч), 2. јула 2013.
године, ради учешћа на
специјалном заседању
Сталног савета ОЕБС
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа о
посети помоћника министра
спољних послова за
мултилатералну сарадњу
Аустрији (Беч), 2. јула 2013.
године, ради учешћа на
специјалном заседању
Сталног савета ОЕБС
Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Републици Куби, од 8. до 12.
јула 2013. године

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је
стручно –
политичка
Платформа
за
посету министра спољних
послова Републици Хрватској
(Загреб), 30. јуна и 1. јула
2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре са минисром
иностраних послова
Белорусије

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији, 26. јуна
2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министарке
иностраних послова
Републике Италије Србији, 18.
јуна 2013. године.

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре са првом
потпредседницом Владе и
министарком спољних и
европских послова Републике
Хрватске, приликом њене
посете Републици Србији, 21.
јуна 2013. године
43, Прихваћена
став 3. је Платформа за разговоре са
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05 Број: 00-195/2013 од 3.
јула 2013. године

135.

Закључак
05 број: 00-198/2013 од 3.
јула 2013. године

136.

Закључак
05 број 360-5660/2013
од 5. јула 2013.године

137.

Закључак
05 број:361-5677/2013-1
од 5. јула 2013.године

138.

Закључак
05 број 361-5677/2013-1
од 5. јула 2013.године

Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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

министром за европске
послове Ирске, приликом
његове посете Републици
Србији, 17. јуна 2013. године
Прихваћена је Платформа за
разговоре са министром
иностраних послова
Републике Словеније,
приликом његове посете
Републици Србији, 19. јуна
2013. године
Продужење уговора о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде и
резиденције амбасадора Р.
Србије у Абуџи, Савезна
Република Нигерија

/

/

/

/

Измена Закључка Владе 05
број: 361-8996/2012-1 од 13.
децембра 2012. године о
прибављању непокретности у
својину Републике Србије на
коришћење Министарству
одбране, за службене потребе
Изасланства одбране при
Амбасади Републике Србије у
Букурешту, Румунија

/

/

Уређује се закуп
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде Републике
Србије у Тел Авиву, Држава
Изреал

/

/
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139.

Закључак
05 број: 00-191/2013-1 од
12. јула 2013. године

140.

Закључак
05 број: 00-211/2013-1 од
12. јула 2013. године

141.

Закључак
05 број: 00-164/2013-1 од
12. јула 2013. године

142.

Закључак
05 Број: 00-184/2013-1 од
12. јул 2013.године

143.

Закључак
05 број: 00-181/2013-1 од
12. јулa 2013. године

144.

Закључак
05 број: 00-198/2013-2
од 12. јула 2013. године

145.

Закључак
05 Број: 00-195/2013-001
од 19. јула 2013. године

146.

Закључак
05 број: 018-5891/2013 од
12.07.2013. године

147.

Закључак
05 број: 00-166/2013-1 од
19. јул 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
разговорима приликом посете
министра спољних послова
Републике Србије Републици
Португалији 16. и 17. јуна
2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Краљевини Белгији, 26. јуна
2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
разговорима министра
иностраних послова Савезне
Републике Немачке приликом
његове посете Републици
Србији 19. и 20. маја 2013.
године
Прихваћен је Извештај о
посети председника Владе
Републике Пољске Републици
Србији

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
разговорима потпредседника
Владе и министра спољних
послова и европских питања
Словачке Републике
приликом његове посете
Републици Србији, 4. јуна
2013. године
Прихваће је Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Словеније
Републици Србији, 19. јуна
2013. године

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра за европске
послове Ирске Републици
Србији

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Гватемале о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Прихваћен је Извештај о
посети државног секретара за
иностране послове
Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне

/

/

/

/

141

148.

Закључак
05 број: 00-235/2013 од
19. јул 2013. године

149.

Закључак
05 број: 00-200/2013-1
дд 19. јула 2013. године

150.

Закључак
05 број 00-202/2013-1 од
31. јул 2013. године

151.

Закључак
05 број: 00-153/2013
од 31. јула 2013. године

152.

Закључак
05 број: 00-220/2013-1 од
9. августа 2013. године

153.

Закључак
05 број 00-218/2013-1 од
9. августа 2013 године

154.

Закључак
05 број: 361-6842/2013
од 9. августа 2013. године

155.

Закључак

65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.

Ирске Републици Србији
Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Литваније
Републици Србији, 25. јула
2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министарке
иностраних послова
Републике Италије,
Републици Србији, 18. јуна
2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети прве потпедседнице
Владе и министарке спољних
и европских послова
Републике Хрватске,
Републици Србији, 21. јуна
2013. године
Прихваћен се Извештај о
посети посету председника
Владе Републике Србије
Румунији, 31.маја 2013.
године

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Републици Куби, од 8. до 11.
јула 2013. године

/

/

Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Белорусије Србији

/

/

Продужење уговора о закупу
непокретности за потребе
смештаја Генералног
конзулата Републике Србије у
Чикагу, САД

/

/

Уређује се закуп стана за

/

/
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05 број: 360-6885/2013
од 9. август 2013 године

156.

Закључак
05 број: 037-7053/2013, од
16. августа 2013. године

157.

Закључак
05 број: 360-7117/2013
од 25. августа 2013.
године

158.

Закључак
05 број: 00-225/2013 од
28. августа 2013. године

159.

Закључак
05 број: 00-273/2013-1 од
19. септембра 2013.
године

160.

Закључак
05 број: 00-280/2013
од 19. септембра 2013.
године

Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 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)

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 43, став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 -

потребе смештаја генералног
конзула Републике Србије у
Њујорку, САД

Прихваћена је стручно –
полтичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова за
мултилатералну сарадњу
Руској Федерацији (Москва),
од 14. до 16. августа 2013.
године, ради учешћа на
билатералним консултацијама
на тему ОЕБС и Савет Европе
Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у
Будимпешти, Република
Мађарска

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Уганде
Републици Србији, 14 – 17.
јула 2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре са министром
иностраних послова Чешке
Републике, приликом његове
посете Републици Србији, 19.
септембра 2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Црној Гори,
20. септембра 2013. године

143

УС и 72/12
Члан 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)

161.

Закључак
05 број: 037-7980/2013.
од 19. септембра 2013.
године

162.

Закључак
05 број: 00-278/2013 од
19. септембра 2013.
године

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

163.

Закључак
05 број: 00-278/2013 од
19. септембра 2013.
године

164.

Закључак
05 број: 037-7754/2013 од
19. септембра 2013.
године

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

165.

Закључак
05 број: 037-7755/2013 од
19. септембра 2013.
године

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

166.

Закључак
05 број: 360-7855/2013-1
од 19. септембра 2013
године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Црној Гори, 20. септембра
2013. године, као члану
делегације коју предводи
председник Владе Републике
Србије, ради билатералне
посете
Прихваћена је измена
закључка о посети министра
спољних послова Републике
Србије Сједињеним
Америчким Државама
(Њујорк), 28. августа до 01.
септембра 2013. године, ради
учешћа на седници СБ УН о
раду УНМИК
Прихваћена је Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на 68. заседању
Генералне скупштине
Уједињених нација

/

/

/

/

/

/

Прихваћена је стручно –
полтичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама (Њујорк) ради
учешћа на 68. заседању
Генералне скупштине УН
(Њујорк, 21-28. септембра
2013. године)
Прихвата се стручно –
полтичка Платформа за
посету помоћника министра
спољних послова, у својству
члана делегације, на 68.
заседању Генералне
скупштине УН (Њујорк, 21-28.
септембра 2013. године)
Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Мексику,
Сједињене Мексичке Државе

/

/

/

/

/

/
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167.

Закључак
05 број: 360-7857/2013-1
од 19.септембра 2013
године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 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)

168.

Закључак
05 број: 00-298/2013 од
30. септембра 2013.
године

169.

Закључак
05 број: 018-8377/2013 од
3. октобра .2013. године

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

170.

Закључак
05 број: 00-304/2013 од
30.септембра 2013. годоне

171.

Закључак
05 број: 360-8330/2013
од 3.октобра 2013.године

172.

Закључак
05 број: 037-8462/2013
од 4. октобра 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 -

Уређује се у закуп стана за
потребе смештаја генералног
конзула Републике Србије у
Штутгарту, Савезна
Република Немачка

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре током прве
заједничке седнице владе
Републике Србије и владе
Републике Словеније,
одржане у Републици Србији
(Београд), 1. и 2. октобра
2013. године
Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата о укидању
виза за носиоце дипломатских
и службених/специјалних
пасоша
Усвајање текста Писма о
намерама којим се бивша
резиденција Социјалистичке
федеративне Републике
Југославије у Риму предаје
Републици Словенији

/

/

/

/

/

/

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Софији,
Република Бугарска

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Мађарској (Будимпешта), 7.
октобра 2013. године, ради

/

/
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УС и 72/12)
173.

Закључак
05 број: 00-307/2013
од 4. октобра 2013. године

174.

Закључак
05 број: 00-235/2013-2 од
8. октобра 2013. године

175.

Закључак
05 број:00-311/2013 од
14. октобра 2013. године

176.

Закључак
05 Број 037-8692/2013 од
16.октобра 2013. године

177.

Закључак
05 број 00-320/2013-1 од
16. октобра 2013.године

178. Закључак
05 Број: 018-7466/2013
од 16. октобра 2013.
године

179.

Закључак
05 број: 00-273/2013-2 од
25. октобра 2013. године

180.

Закључак
05 број: 00-280/2013-1
од 25. октобра 2013.
године

181.

Закључак
05 број: 00-328/2013 од
25. октобра 2013 године

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

посете и разговора са
званичницима Мађарске
Прихваћена је Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Мађарској, 7. октобра 2013.
године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Литваније
Републици Србији, 25. јула
2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
разговоре на трећем
билатералном Самиту Србија
–Италија у Италији, Анкона,
15. октобра 2013. године

/

/

Прихваћена је се стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Канади (Отава), од 20. до 23.
октобра 2013. године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра Канади
(Отава), од 20. до 23. октобра
2013. године

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Пољске о сарадњи у области
културе, образовања и науке

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра иностраних
послова Чешке Републике
Републици Србији, 19.
септембра 2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Црној
Гори, 20. септембра 2013.
године

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Никарагве
Републици Србији

/

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

182.

Закључак :
05 број: 037-9004/2013
од 25. октобра 2013.
године

183.

Закључак :
05 број: 037-9106/2013
од 25. октобра 2013.
године

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

184.

Закључак
05 бр.ој: 360-9095/2013-1
од 25.октобар 2013.године

185.

Закључак
05 број: 018-9316/2013 од
8.новембра 2013. године

186.

Закључак
05 број: 00-307/2013-1
од 8. новембра 2013.
године

187.

Закључак
05 број: 00-278/2013-1 од
8. новембра 2013. године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије
на Састанку министара
спољних послова подунавских
земаља, у Букурешту
(Румунија), 28. октобра 2013.
године
Прихваћена је стручнополитичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије на
састанку министара спољних
послова Вишеградске групе
као и на састанку министара
спољних послова
Центрелноевропске
иницијативе, 31. октобра
2013. године у Геделеу, у
близини Будимпеште
Уређује се у закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Кијеву,
Украјина

/

/

/

/

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Монголије о
укидању виза за држављане
двеју земаља.

/

/

Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Ивана Мркића
Мађарској, 7. октобра 2013.
године

/

/

Прихваћен је Извештај о
учешћу делегације Републике
Србије на 68. заседању
Генералне скупштине
Уједињених нација

/

/
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188.

Закључак
05 број: 360-9444/2013
од 8.новебра 2013 године

189.

Закључак
05 број: 361-9716/2013 од
14.новембра 2013 године

190.

Закључак
05 број: 037-9848/2013 од
18. новембра 2013. године

191.

Закључак
05 број: 00-327/2013-2 од
22. новембра 2013. године

192.

Закњучак
05 број: 337-1241/2013-2
од 22. новембра 2013.
године

193.

Закњучак
05 број: 037-10112/13, од
26. новембра 2013. године

Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Републике Србије у Бечу,
Република Аустрија

/

/

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја амбасадора
Сталне мисије Републике
Србије при Савету Европе у
Стразбуру, Република
Француска

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Републици Кипар (Никозија)
18. и 19. новембра 2013.г.
ради присуства сахрани
бившег председника Р. Кипар
Глафкоса Клеридиса.
Прихваћен је Извештај о
посети министра спољних
послова Краљевине
Холандије, Републици Србији
22. октобра 2013. године

/

/

/

/

Утврђује се Основа за
закључење уговора између
Републике Србије и
UNECSO, у вези са
оснивањем Центра за воде за
одрживи развој и
прилагођавање климатским
променама
Прихваћена је се стручно –
политичка Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Украјини (Кијев), од 4. до 6.

/

/

/

/
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65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
194.

Закључак
05 број: 00-370/2013 од 4.
децембра 2013. године

195.

Закључак
05 број: 037-10186/2013
од 4. децембра 2013.
године

196.

Закључак:
05 број: 018-10590/2013
од 9. децембра 2013.
године

197.

Закључак
05 број: 00-379/2013, од
11. децембра 2013. године

198.

Закључак
05 број: 00-381/2013 од
18. децембра 2013. године

199.

Закључак
05 број: 46-10670/2013-1
од 18. децембра 2013
године

200.

Закључак
05 број: 46-10671/2013-1
од 18. децембра 2013
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став

децембра 2013. године, ради
учешћа на 20. заседању МС
ОЕБС
Прихваћена је Платформа за
разговоре са председником
Владе Црне Горе, приликом
његове посете Републици
Србији, 9. и 10. децембра
2013. године

/

/

Прихваћена је стручно –
политичка Платгформа за
посету помоћника министра
спољних послова Јерменији
(Јереван), од 11. до 13.
децембра 2013. године, ради
учешћа на Састанку Савета
МИП-ова BSEC
Утврђена Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Црне Горе у контексту
приступања Европској унији

/

/

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Републици
Бугарској, 11. децембра 2013.
године.

/

/

Прихваћена је Платформа за
посету заменика председника
Комисије Афричке Уније
Републици Србији, 16. и 17.
децембра 2013. године

/

/

Уређује се закуп два гаражна
места за потребе смештаја
моторних возила Амбасаде
Републике Србије у Бечу,
Република Аустрија

/

/

Уређује се закуп гаражног
места за потребе смештаја
моторног возила Амбасаде
Републике Србије у Мадриду,
Краљевина Шпанија

/

/
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201.

Закључак
05 број: 360-10674/2013-2
од 18. децембра 2013
године

202.

Закључак
05 број: 360-11005/2013
од 20. децембра 2013
године

203.

Закључак
05 број: 018-11281/2013
од 30. децембра 2013.
године

204.

Закључак
05 број: 360-11369/2013
од 30. децембра 2013
године

2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) и члана 43. став

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја генералног
конзула Републике Србије у
Истанбулу, Република Турска

/

/

Уређује се закуп стана за
потребе смештаја генералног
конзула Републике Србије у
Сиднеју, Аустралија

/

/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Владе
Републике Ирак о укидању
виза за носиоце дипломатских
и службених/специјалних
пасоша
Уређује се закуп
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде Републике
Србије у Багдаду, Република
Ирак

/

/

/

/
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205.

Закључак
05 бр. 360-11370/2013 од
30. децембра 2013 године

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)
Члан 26. став 1.
Закона о спољним
пословима
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07,
126/07-исправка и
41/09), члана 27. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број
72/11) 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
и 72/12)

Уређује се закуп
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде
Републике Србије у Кијеву,
Украјина

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Правилник о измени
Правилника о врстама
посебних услуга
дипломатско-конзуларних
представништава, износу
трошкова за посебне
услуге и начину
евидентирања прихода по
основу наплаћених
конзуларних такси
Правилник о допуни
Правилника о визама

Правни основ

Референтни документ

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум

II
Члан 11. став 4 . Закона o
републичким административним
таксама ("Службени гласник РС",
бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04,
42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11,
70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 65/13)

III
/

IV
89/13
10. октобар

Члан 14. став 5, члана 15. став 2. и
члана 78. став 3. Закона о
странцима („Службени гласник
РС“, број 97/08)

/

118/13
30. децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив
I
Програм:
Подршка
организаторима
реномираних
традиционалних

Резултат
II
Министарство спољних послова
финансијски је помогло
организацију:
10. Београдског фестивала игре
и Глобалног самита лидера у

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
01
01

III
170.000,00 RSD
84.000,00 RSD

Референтни
документ
IV
/
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међународних
манифестација из
области културе,
образовања, науке и
спорта у Републици
Србији

Београду

Програм:
Промоција српске
културе, образовања,
науке и спорта, кроз
учешће наших
представника на
међународним
манифестацијама и
организацију
презентација
Републике Србије у
свету

Министарство спољних послова
финансијски је помогло:
учешће АКУД „Бранко
Крсмановић“ на Међународном
фестивалу академских
позоришта у Казабланци
(Тунис); концертну турнеју
Академског хора „Collegium
Musicum“ по САД;
учешће Модног студија „Клик“
на Недељи моде у Лондону

01

100.000,00 RSD

01

110.000,00 RSD

01

120.000,00 RSD

3.

Програм:
Идентификовање и
праћење изазова,
ризика и претњи
безбедности,
укључујући енергетску
безбедност,организова
ни криминал, ванредне
ситуације, илегалну
трговину људима и
дрогом, безбедност
електрон.
комуникација,
демографске и
климатске претње и
др.

01

1.845.000 RSD

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије

4.

Програм:
Сарадња Републике
Србије са НАТО у
оквиру програма
Партнерство за мир
(ПзМ)

Израђен значајан број анализа и
информација о најважнијим
регионалним и глобалним
политичко-безбедносним
темама, са предвиђањима
њихових импликација на
безбедност Републике Србије и
предлозима могућих
постављања Републике Србије;
одржане билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Уједињеним Краљевством,
Финском, Словачком, Пољском,
Чешком, Словенијом и
Македонијом; представници
Министарства учествовали су на
међународним скуповима и
конференцијама из ове области
Интензивирана је сарадња са
НАТО у оквиру програма
„Партнерство за мир” кроз
механизме Индивидуалног
програма партнерства и
сарадње; Процеса планирања и
прегледа, као и рад Групе
Србија-НАТО за реформу
одбране; у току је финално
усаглашавање Индивидуалног
акционог плана партнерства
(IPAP);успешно су извршене
припреме за приступање
Споразуму о статусу снага у
оквиру Партнерства за мир
(SOFA PfP)
Разматрање питања поновног
отварања ваздушног простора
изнад КиМ за цивилни ваздушни
саобраћај

01

2.560.000 RSD

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије

2.

/
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5.

6.

Програм:
Контрола наоружања,
непролиферација
оружја за масовно
уништење, извозна
контрола, спровођење
међународних уговора
и режима из области
разоружања и
контроле наоружања и
др.
Програм
Организација
Основног програма
дипломатске обуке и
дипломатскоконзуларног испита

7.

Пројекат:
Mеђународни семинар
за младе дипломате
„Excellence in
Diplomacy”

8.

Програм:
Курсеви страних
језика

9.

Програм:
Стручно усавршавање
у иностранству

11.

Програм:
Стручна пракса у
МСП и дипломатскоконзуларним
представништвима

Регулисање чланства у Групи
нуклеарних снабдевача (Nuclear
Supplier Group).
Република Србија је потписала
Уговор о трговини наоружањем
(АТТ).
Спровођење Конвенције о
забрани развоја, производње,
складиштења и употребе
хемијског оружја и о његовом
уништавању
Основни програм дипломатске
обуке школске 2012/13. завршило
68 полазника Дипломатске
академије.
Урађена је селекција кандидата и
организован је први триместар
Основног програма дипломатске
обуке 2013/2014. за 61 полазника;
укупно организовано 203
предавања у оквиру овог
програма
Организован je семинар за
најбољe дипломатe МСП из
Европе (30 учесника). Страни
предавачи и дипломате (11)
представили су развој и нове
тенденције у савременој
дипломатији, као и
професионалне особине и
квалификације дипломате
Организовано је 13 курсева
страних језика које је похађало
119 полазника ради стицања
неопходних знања из страног
језика, посебно дипломатских
језика; одржано шест испитних
рокова и провера нивоа
познавања страних језика
За 22 посебна програма стручног
усавршавања реализована је
сарадња са страним ДКП у
земљи и спроведена интерна
процедура за избор кандидата;
студијске програме у
иностранству је похађало 31
дипломата
Спроведен је програм стручне
праксе у дипломатскоконзуларним представништвима
и Министарству за 30 студената
и 1 дипломату у МИП-у
Словачке

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије

01

2.235.000 RSD

01

2.492.188,00 RSD

/

01

78.370,00 RSD

/

01

662.976,00 RSD

/

01

2.734.708,00 RSD

/

01

90.157,00 RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

2. Министар

Александар Вучић, први потпредседник Владе, до 2. септембра 2013. године
проф. др Небојша Родић од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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; 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; истраживање, развој,
производњу и промет наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске
Србије и других снага одбране; безбедност значајну за одбрану; војно школство;
научноистраживачки рад значајан 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; 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.

Инспекторат одбране;
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних Војнобезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране
овлашћења

У току извештајног периода континуирано су праћене промене чинилаца стратегијског
окружења у функцији израдe годишње Процене изазова, ризика и претњи безбедности Републике
Србије. Израђена је Процена изазова, ризика и претњи безбедности Републике Србије за 2014.
годину.
Кроз Процес планирања и прегледа (PARP) током 2013. године усаглашен је нови пакет од 41
Циља партнерства, након изналажења обострано прихватљивог решења за Републику Албанију и
Републику Србију у вези са примедбама албанске стране на формулације у тексту Процене PARP
2011 које се односе на једнострано проглашену независност Косова. Након завршених
мултилатералних консултација, од стране НАТО-а усвојен је документ Процена PARP 2013 и Циљеви
партнерства 2012 за Републику Србију чиме је процес PARP у потпуности одблокиран.
Под окриљем рада Групе Србија-НАТО за реформу одбране обезбеђује се значајна
билатерална подршка држава чланица НАТО и ЕУ у достизању Циљева партнерства Републике
Србије. На основу пројекта „Стандардизација у систему одбране у функцији достизања циљева
партнерства у оквиру НАТО програма Партнерство за мир“ у току су активности у доградњи прописа
које уређују област стандардизације у Министарству одбране и Војсци Србије.
У оквиру спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН, Жене,
мир и безбедност у Републици Србији (2010−2015) из надлежности Министарства одбране (у даљем
тексту: Министарство) и Војске Србије, током 2013. године успостављено је функционисање свих
предвиђених институционалних тела и механизама родне равноправности
154

Активности међународне војне сарадње реализоване су кроз извршење задатака из планова
међународне сарадње Министарства одбране.
Након одлуке о изради новог Стратегијског прегледа одбране Републике Србије, a у складу са
динамиком израде документа и резултатима анализе стања, отпочела је израда Студије развоја
система одбране, као друге фазе у изради предлога Стратегијског прегледа одбране Републике
Србије.
У току године праћено је спровођење Дугорочног плана развоја система одбране Републике
Србије и израђен је прилог о спровођењу Дугорочног плана развоја система одбране Републике
Србије за потребе израде Годишњег извештаја Владе.
Извршено је ажурирање података у бази података софтвера KOSTMOD 4.0. На основу
података о трошковима система одбране извршено је више симулација модела за потребе анализе
дугорочне финансијске одрживости система одбране.
Одржана је функционална способност организационих јединица Војске Србије и оперативне и
функционалне способности ниже потчињених јединица. Најзначајнији задаци су били: командовање
операцијама Војске Србије, системско нормативно унапређење обуке, даљи развој стандардних
оперативних процедура за поступање у ситуацијама одговора на кризе; развој Концепта оперативних
способности уз достизање потребног нивоа интероперабилности декларисаних јединица Војске
Србије за учешће у мултинационалним операцијама, имплементација акционих планова за достизање
циљева партнерства, уз обезбеђење адекватне попуне кадром и непрекидности логистичке подршке.
Континуирано је вршена конверзија војних комплекса кроз реализацију Мастер плана и
реализација активности на реструктуирању и консолидацији привредних друштава групације
Одбрамбене индустрије Републике Србије. Реализован је међународни сајам наоружања и војне
опреме ПАРТНЕР 2013.
Успостављен је систем интегрисане заштите људских и материјалних ресурса одбране и
уређен је систем безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и
експлозија у Министарству и Војсци Србије, извршена је процена ризика на радним и формацијским
местима у Министарству и Војсци Србије, те процена угрожености од пожара и категоризација
некатегорисаних објеката, делатности и земљишта у Министарству и Војсци Србије, за спровођење
мера заштите и контроле функционисања система заштите.
Спроведено је инвестиционо одржавање објеката посебне намене и стационарних
телекомуникационих чворишта и изградња објеката за складиштење убојних средстава.
Реализоване су 44 активности посвећених обележавању годишњица историјских догађаја,
настављена је сарадња са Кабинетом председника Владе Републике Србије по питању прославе
Сретења – Дана државности Републике Србије и ресорним министарствима, интензивирана је
сарадња са удружењима и организацијама грађана и настављена планска реализација сарадње са
осталим традиционалним удружењима.
Обезбеђено је редовно и стабилно финансирање Министарства одбране и Војске Србије са
успостављеним системом финансијског управљања и контроле, рачуноводством и обрачуном плата и
других новчаних примања.
У току 2013. године, на основу програма дугорочног стамбеног кредитирања, своје стамбено
питање решило је 456 лица, (316 кредита на основу програма дугорочног стамбеног кредитирања за
професионалне припаднике војске и 140 кредита преко комерцијалних банака).
Доношењем Уредбе о износу и начину исплате накнаде за вршење војне обавезе, којом су
прописани услови и начин исплате накнаде за вршење војне обавезе, створени су услови за несметано
позивање резервног састава од стране команди и јединица Војске Србије.
Универзитет одбране у Београду је активности из свог делокруга усмеравао на континуирано
побољшање квалитета у свим областима рада.
Успешно су реализоване активности на унутрашњој и спољашњој провери квалитета, поновној
акредитацији студијских програма и изради нових студијских програма на Војној академији
Универзитета одбране и Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране, као и укључивање у
европске пројекте усмерене на развој високог образовања.
На Универзитету одбране реализује се 40 научноистраживачких пројеката у чијој реализацији
учествује 318 истраживача и сарадника, од чега 17% изван Министарства и Војске Србије. На свим
нивоима школовања и каријерног усавршавања на високошколским јединицама Универзитета
одбране, у току 2013. године, школовани су и усавршавани: 1341 припадник Министарства и Војске
Србије, 73 припадника страних оружаних снага и 89 лица из грађанства. У току године на студијске
програме свих нивоа уписано је 261 лице, на студијске програме свих нивоа школовања у 2013.
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години уписано је и 38 припадника страних оружаних снага, а 15 припадника страних оружаних
снага уписано је на програме усавршавања, односно на командно-штабно усавршавање и
генералштабно усавршавање.
Као резултат проактивног наступа Управе за односе са јавношћу Министарства, у процесу
евалуације уочени су позитивни трендови у погледу прилога у штампаним и електронским медијима
и у погледу усмерености објављених прилога. О томе говори податак да је у праћеним медијима
објављено 9657 прилога о актиностима Министарства и Војске Србије. Током анализираног периода
усмереност прилога о систему одбране је била следећа: 92% неутралних, 5% позитивних и 3%
негативно интонираних прилога па се, с тим у вези, може констатовати да је јавна представа стабилна
и повољна.
Основне активности Инспектората одбране биле су усмерене на операционализацију Одлукe
председника Републике Србије о инспекцији оперативне и функционалне способности команди,
јединица и установа Војске Србије у 2013. години. Од планираних 63 инспекције у извештајном
периоду, све су реализоване, као и 30 ванредних инспекција. Инспеторат одбране редовно прати
промене у Министарству и Војсци Србије, на организационом и нормативном плану, а усвојене
новине су примењене у раду..
Војнобезбедносна агенција је успешно реализовала све тежишне задатке, правовремено су
откривани индикатори угрожавања безбедности и остварена пуна заштита Министарства и Војске
Србије у односу на актуелне и процењене ризике и претње. Остварена је пуна заштита Министарства
и Војске Србије од појачане обавештајне и других делатности страног фактора. Правовремено је
откривено и спречено неколико покушаја стварања агентурних позиција страних служби у систему
одбране. Једно од тежишта ангажовања било је откривање и спречавање активности екстремистичкотерористичких и криминалних група са територије Косова и Метохије, у зони административне
линије, на југу централне Србије и у Рашкој области ради заштите припадника ВС у копненој зони
безбедности и на југу Србије. Ефикасним ангажовањем, спречена су изненађења. Заједничким
ангажовањем са осталим чиниоцима безбедносно-обавештајног система, извршена је процена
деловања екстремних навијачких и радикалних екстремистичких група на територији Републике
Србије за потребе Одбора за одбрану и унутрашње послове и Одбора за контролу служби
безбедности, усвојени су закључци и донет план активности за решавање.
Војнообавештајна агенција је извршила све планиране активности у оквиру војнообавештајне
делатности, обавештајног обезбеђења Министарства и представљања и заштите интереса
Министарства у иностранству
У складу са Законом дефинисаним задацима Генералног инспектора, посебна пажња
посвећена је надзору над применом начела политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду
Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције и њихових припадника, надзору над
законитошћу и правилношћу спровођења посебних поступака и мера за тајно прикупљање података,
као и надзору над законитошћу трошења буџетских средстава. У извештајима су, поводом
спровођења ових надзора, констатоване и детаљно изложене утврђене чињенице и околности, начин
на којих се дошло до истих, као и објашњења старешина у агенцијама, надлежних за надзирани
сегмент рада. На основу наведеног, у извештајима су изведени закључци, у којима су констатовани
уочени пропусти и недостаци и предложене одговарајуће мере за њихово отклањање. Резултати ових
надзора, као и предложене мере, доприносе унапређењу квалитета рада Војнобезбедносне агенције и
Војнообавештајне агенције, као и предупређењу незаконитости и неправилности у њиховом будућем
раду.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Опис

I
Закона о изменама и
допунама Закона о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији

II
Усаглашавање законског решења
које се односи на примену
посебног поступка и мере „Тајни
електронски надзор,

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС,
датум

IV
17/13
21. фебруар

Референтни
документ
V
Стратегија
одбране
Републике
Србије
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2.

3.

4.

Одлука о усвајању Годишњег
плана о употреби Војске
Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама у 2013. години
Одлука о учешћу припадника
Војске Србије у
мултинационалним
операцијама у 2013. години
Одлука о употреби и учешћу
Војске Србије у Мисији ЕУ
за обуку војних безбедносних
снага Малија (EUTEM Мали)
у 2013. години

телекомуникације и
информациони систем ради
прикупљања података о
телекомуникационом саобраћају
и локацији корисника без увида у
њихов садржај” са Одлуком
Уставног суда
IY3-1218/2010 у циљу заштите
људких права и слободе
Усвајање Годишњег плана о
употреби Војске Србије и других
снага одбране у
мултинационалним операцијама
у 2013. години
Усвајање Одлуке о учешћу
припадника Војске Србије у
мултинационалним операцијама
у 2013. години
Усвајање Одлуке о пупотреби и
учешћу Војске Србије у Мисији
ЕУ за обуку војних безбедносних
снага Малија (EUTEM Мали) у
2013. години

Народна
скупштина
усвојила

16/13
20. фебруар

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Народна
скупштина
усвојила

16/13
20. фебруар

Народна
скупштина
усвојила

45/13
22. мај

Стратегија
одбране
Републике
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Стратегија
одбране
Републике
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Уредба о износу и начину
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/
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допуни уредбе о
надлежности, делокругу,

Члан 68. став 6.
Закона o војној,
радној и материјалној
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55/05, 71/05исправка,101/07,
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Влади
Члан 278. Закона о
Војсци Југославије
(„Службени лист

III
Уредбом о измени и допуни
Уредбе о трансформацији
војних установа које
обављају производну и
услужну делатност по
принципу стицања и
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цивилних лица на служби у
Војсци Србије запослених у
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допуњавају одредбе о
трансформацији и правима и
обавезама цивилних лица у
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Уредбом је ближе уређен
износ и начин исплате
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обавезе

Уредбом о измени и допуни
Уредбе је дефинисано да
обављање стручних,

119/13
30. децембар

/

Ред.
бр.

1.

157

организацији и начину
пословања Фонда за
социјално осигурање
војних осигураника

4.

Одлука о допуни Одлуке
о броју и распореду
изасланстава одбране
Републике Србије у
иностранству

5.

Одлука о допуни Одлуке
о броју и распореду
изасланстава одбране
Републике Србије у
иностранству

6.

Одлука о допуни Одлуке
о броју и распореду
изасланстава одбране
Републике Србије у
иностранству

7.

Одлука о образовању
Буџетског фонда за
финансирање стамбених
потреба професионалних
припадника Војске
Србије и запослених у

СРЈ”, бр. 43/94, 28/96,
22/99, 44/99, 74/99,
3/02, 37/02,
„Службени лист
СЦГ”, бр. 7/05 и
44/05, а у вези са
чланом 197. став 2.
Закона о Војсци
Србије („Службени
гласник РС”, бр.
116/07, 88/09 и 101/10др.закон) и члана 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 12.став 2.тачка
24) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09-др.закон и
104/09-др.закон) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 12.став 2.тачка
24) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09-др.закон и
104/09-др.закон) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 12.став 2.тачка
24) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09-др.закон и
104/09-др.закон) и
члан 43.став 1.Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 64. став 1.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12 ,62/13 и

административних,
финансијских и других
послова за потребе Фонда
обезбеђује Министарство
одбране, на терет средстава
Фонда

Проширује се број и распоред
изасланстава одбране тако
што се уврштавају
Федеративна Република
Бразил, Република Ангола,
Држава Кувајт и Република
Азербејџан и представља
основ за доношење одлуке
министра одбране о њиховом
образовању

8/13
25. јануар

/

Проширује се број и распоред
изасланстава одбране тако
што се уврштавају Уједињени
Арапски Емирати, и
представља основ за
доношење одлуке министра
одбране о њиховом
образовању

50/13
4. јун

/

Проширује се број и распоред
изасланстава одбране на
нерезиденцијалној основи и
представља основ за
доношење одлуке министра
одбране о њиховом
образовању

101/13
21. новембар

/

Решавање стамбених
питања и смањење процента
стамбене угрожености
професионалних припадника
ВС и запослених у МО

106/13
4. децембар

/
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Министарству одбране

8.

Закључак
05 број: 018-299/2013 од
24. јануара 2013. године

9.

Закључак
05 број: 420-981/2013 од
12. фебруара 2013.

10.

Закључак
05 број: 018-2163/2013 од
14. марта 2013. године

11.

63/13- исправка), а у
вези са чланом 107.
став 2. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 др. закон, 104/09 - др.
закон) и члана 43. став
1 . Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Утврђeна је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о
сарадњи у области одбране,
усваја текст Споразума и
одређује делегација

/

/

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

Прихваћен је Програм
дугорочног стамбеног
кредитирања професионалних
војних лица Војске Србије за
2013. годину

/

/

Прихваћен је Извештај о
реализованим преговорима о
усаглашавању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о војној сарадњи

/

/

Закључак
05 број: 018-4934/2013 од
10. јуна 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
реализованим преговорима о
усаглашавању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Пољске о сарадњи у области
одбране

/

/

12.

Закључак
05 број: 018-4812/2013 од
18. јуна 2013. године

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

Прихваћен је Извештај са
преговора у вези са
закључењем Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Азербејџан о сарадњи у
области одбране

/

/

13.

Закључак
05 број: 018-6623/2013 од
9. августа 2013. године

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Камбоџе о
сарадњи у области одбране

/

/
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14.

Закључак
05 број: 018-66252013 од
9. августа 2013. године

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Молдавије о
сарадњи у области одбране

15.

Закључак
05 број: 018-7259/2013 од
25. августа 2013. године

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

Утврђена је Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о војно-техничкој
сарадњи

/

/

16.

Закључак
05 број: 420-7875/2013 од
19. септембра 2013.
године

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

/

/

17.

Закључак
05 број: 018-8411/2013 од
8. октобра 2013. године

/

/

18.

Закључак
05 број: 018-8412/2013 од
8. октобра 2013. године

Измена Закључка о
овлашћењу за потписивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о
сарадњи у области одбране

/

/

19.

Закључак
05 број: 018-9143/2013 од
25. октобра 2013. године

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

У Закључку Владе 05 Број:
420-981/2013 од 12. фебруара
2013. године, тачка 4. мења се
и гласи: Овлашћује се
Небојша Родић, министар
одбране, да у име Владе
потпише Уговор из тачке 3.
овог закључка
Измена Закључка о
овлашћењу за потписивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о војној
сарадњи

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Меморандума о разумевању
између Владе Републике
Србије и Уједињених нација
који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених
нација у Либану (UNIFIL)

/

/

20.

Закључак
број 018-9086/2013 од 25.
октобра 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
реализованим преговорима на
усаглашавању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Сједињених
Америчких Држава о
безбедносним мерама за
заштиту тајних података од
интереса за одбрану

/

/

21.

Закључак
број 018-9137/2013 од 25.
октобра 2013. године

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

Прихваћен је Извештај са
преговора у вези са
закључивањем
Административног уговора
између Министарства одбране
Републике Србије и Европске
одбрамбене агенције
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22.

Закључак
05 број 337-9235/2013 од
8. новембра 2013. године

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

У Закључку Владе 05 Број:
337–8823/12 од 6. децембра
2012. године, тачка 5. мења се
и гласи: Овлашћује се
министар одбране, Небојша
Родић, да у име Републике
Србије потпише Споразум
између држава чланица
Северноатлантског уговора и
осталих држава учесница у
Партнерству за мир о статусу
њихових снага, Додатни
протокол и Наредни додатни
протокол Споразума између
држава чланица
Северноатлантског уговора и
осталих држава учесница у
Партнерству за мир о статусу
њихових снага
Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Мјанмарске Уније
о сарадњи у области одбране

/

/

23.

Закључак
05 број: 018-9321/2013 од
8. новембра 2013. године

24.

Закључак
05 број 337-9549/2013 од
8. новембра 2013. године

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

/

/

Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и
Организације НАТО за
подршку (NSPO) о сарадњи у
области логистичке подршке

/

/

25.

Закључак
05 број: 018-9313/2013 од
8. новембра 2013. године

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Демократске Републике Конго
о сарадњи у области одбране

/

/

26.

Закључак
05 број: 018-9311/2013 од
8. новембра 2013. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Демократске
Републике Лаос о сарадњи у
области одбране

/

/

27.

Закључак
05 број 18-10581/2013 од
9. децембра 2013.године

Члан 43.став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08,16/11, 68/12УС,72/12 и 7/14-УС) ),
а у вези са чланом 7.
став 1. тачка 1) Закона
о јавним набавкама
(„Службени гласник
РС”, број 124/12)

Утврђује се да Министарство
одбране-Војна установа
„Дедиње” обавља делатност
пружања услуге припреме и
дистрибуције оброка за
социјално-материјално
угрожене кориснике на
територији града Београда, у
својству носиоца искључивог
права на вршење предметне
услуге

/

/
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Назив акта

Ред.
бр.

Правни основ

I

II

1.

Правилник о измени и допуни
Правилника о финансијском
пословању у Министарству
одбране и Војсци Србије

2.

Правилник о измени
Правилника о материјалном
пословању у Министарству
одбране

3.

Правилник о одржавању
наоружања и војне опреме у
Министарству одбране и
Војсци Србије

4.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
војним спомен-медаљама и
војним споменицама

5.

Правилник о транспорту
људи и средстава у
Министарству одбране
и Војсци Србије

6.

Правилник о измени и
допуни Правилника о
признањима и неновчаним
наградама

7.

Правилник о регистрацији
војних возила

8.

Правилник о печатима Војске

Члан 44. став 2. и члан
104. став 4. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон), члан
16. став 9. Уредбе о
буџетском
рачуноводству
(„Службени гласник
РС'”, бр. 125/03 и 12/06)
Члан 44. став 2. и чл.
104, 105. и 106. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон)
Члан 45. став 2. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон)
Члан 66. став 2. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон) а у вези
са Правилником о
признањима и
неновчаним наградама
(„Службени војни лист”,
број 22/12)
Члан 45. став 1. тачка 5)
и став 2. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон)
Члан 66. став 2. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон)
Члан 268. став 10.
Закона о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС”, бр. 41/09, 53/10 и
101/11)
Члан 1. став 2. Закона о
печату државних и
других органа
(„Службени гласник
РС”, број 101/07) и
члана 31. став 4. Закона

Србије

Референтни
документ
III

Број “Службени
војни лист”,
датум
IV

Стратегија одбране
Републике Србије

3/13
25. фебруар

Стратегија одбране
Републике Србије

5/13
28. март

Стратегија одбране
Републике Србије

6/13
4. април

Стратегија одбране
Републике Србије

7/13
26. април

Стратегија одбране
Републике Србије

9/13
16. мај

Стратегија одбране
Републике Србије

10/13
24. мај

Стратегија одбране
Републике Србије

13/13
24. јун

Стратегија одбране
Републике Србије

14/13
15. јул
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9.

Правилник о обуци и
програму полагања возачког
испита војних лица за возаче
моторних возила

10.

Правилник о накнади
путних и других трошкова и
других примања у Војсци
Србије

11.

Правилник о изменама и
допунама правилника о
изасланствима одбране
Републике Србије

12.

Правилник о начину,
условима и поступку
издавања одобрења
регруту и лицу у резервном
саставу за боравак у
иностранству дуже од шест
месеци
Правилник о измени
Правилника о радним
местима, односно пословима
на којима се
професионалним војним
лицима, цивилним лицима
на служби у Војсци Србије и
припадницима
Војнобезбедносне агенције и
Војнообавештајне агенције
стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем
Правилник о транспорту
опасног терета у
Министарству одбране и
Војсци Србије

13.

14.

15.

16.

17.

о Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон)
Члан 207. став 8. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС”, бр. 41/09, 53/10 и
101/11)
Члан 95. став 3. и члан
127. став 2. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон)
Члан 23. став 4. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон)
Члан 61. став 5. Закона о
војној, радној
и материјалној обавези
(„Службени
гласник РС”, бр. 88/09 и
95/10)

Стратегија одбране
Републике Србије

15/13
25. јул

Стратегија одбране
Републике Србије

18/13
24. август

Стратегија одбране
Републике Србије

23/12
5. октобар

Стратегија одбране
Републике Србије

21/13
10.октобар

Члан 55. став 3. и члан
56. 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. закон,
63/06 –УС, 5/09, 107/09,
101/10 и 93/12 )

Стратегија одбране
Републике Србије

21/13
10. октобар

Члан 2. став 4. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС”,
број 88/10)
Правилник о измени
Члан 95. став 3, а у вези
Правилника о висини
са чланом 134. тачка 8.
стипендије професионалном Закона о Војсци Србије
припаднику Војске Србије
(„Службени гласник
за време школовања у
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
иностранству
101/10-др.закон)
Упутство о поступању
Члан 64. Уредбе о
територијалних органа
спровођењу
Министарства одбране у
мобилизације
спровођењу мобилизације
(„Службени гласник
субјеката система одбране
РС”, бр. 96/08 и 24/10)
Упутство о вођењу
Члан 51. став 3. Закона о
евиденције војних обвезника одбрани, члан 78. и члан
и радне и
104. став 2. Закона о
материјалне обавезе
војној, радној и
материјалној обавези
(„Службени гласник РС”,

Стратегија одбране
Републике Србије

23/13
1. новембар

Стратегија одбране
Републике Србије

102/13
22. новембар

Стратегија одбране
Републике Србије

8/13
30. април

Стратегија одбране
Републике Србије

19/13
2. септембар
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18.

Министарско упутство за
2014. г (акт УСП СПО МО
инт. бр.14-39 од 19.12.2013.
г)

19.

Одлука о утврђивању
критеријума за предлагање
за доделу одликовања у
Министарству одбране и
Војсци Србије

20.

Одлука о измени и допуни
Одлуке о овлашћењима за
решавање о стањима у
служби професионалних
припадника Војске Србије

21.

Одлука о одређивању
новчаних примања војника,
ученика и кадета
војношколских установа и
лица на другом стручном
оспособљавању за официре
и подофицире
Одлука о утврђивању Списка
болести, повреда, телесних
мана, стања и недостатака
према којем се оцењује
здравствена способност за
војну службу

22.

23.

Одлука о образовању
Кадровског савета
Министарства одбране

бр. 88/09 и 95/10)
Чл. 23. став 2. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, број 79/05, 101/07 и
95/10)
Члан 14. став 3. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон), а у
вези са чланом 14.став
4. Закона о
одликовањима
Републике Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/09 и 36/10)
Члан 18. став 2, члан 34,
члан 52, члан 69. став 8.
члан 80. став 3, члан
136. став 1. и члан 183.
став 2. Закона о Војсци
Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09 и 101/10-др.закон)
Члан 91. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон)
Члан 14. став 3. Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09-др.закон и
104/09-др.закон), а у
вези са чланом 39. став
1 тачка 2) и чланом 115.
Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон) и
чланом 17. став 4.
Уредбе о пријему у
професионалну војну
службу („Службени
гласник РС”, бр. 112/0 и
34/10)
Члан 58. став 2. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10-др.закон) и члан
29. Уредбе о начелима и
критеријумима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних
места у Министарству
одбране („Службени
гласник РС”, број
106/08)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Стратегија одбране
Републике Србије

7/13
26. април

Стратегија одбране
Републике Србије

9/13
16. мај

Стратегија одбране
Републике Србије

18/13
24. август

Стратегија одбране
Републике Србије

22/13
18. октобар

Стратегија одбране
Републике Србије

24/13
8. новембар
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24.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
посебним критеријумима за
пријем на рад у изасланство
одбране

25.

Одлука о одређивању
коефицијента за ризик у
служби и коефицијента за
географске и климатске
услове припадницима
Војске Србије и других
снага одбране за време
учешћа у
мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије

28.

Инструкција о начину
спровођења Програма
дугорочног стамбеног
кредитирања
професионалних војних
лица за 2013. годину
Директива о начину и
поступку изјашњавања
припадника Министарства
одбране и Војске Србије за
трајно решавање стамбеног
питања путем кредита

29.

30.

Члан 41. ст. 3.
Правилника о
изасланствима одбране
Републике Србије
(„Службени војни лист”,
бр. 25/09 и 1/11)
Члан 13. Уредбе о
основама и мерилима за
увећање плате и друга
новчана примања
припадника Војске
Србије и других снага
одбране за време
учешћа у
мултинационалним
операцијама ван
граница Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број 27/11)
Члан 48. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05,101/07 и
95/10)

Члан 23. став 2. Закона о
државној управи
(„Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и
члан 24. став 4.
Правилника о накнади
путних и других трошкова
у Војсци Србије (број
2979-40 од 14. маја 2008.
године, број 2979-8 од 26.
марта 2008. године и број
536-3 од 25. јануара 2010.
године), а у вези са
спровођењем Програма
дугорочног стамбеног
кредитирања
професионалних војних
лица Војске Србије за
2013. годину
Измене Критеријума за
Члан 7. став 2. члан 44.
формирање листа кандидата став 5. и члана 52. став
за постављење на
5. Уредбе о стањима у
формацијско место вишег
служби професионалних
чина, за упућивање на
војних лица и о
школовање и усавршавање и унапређивању официра
за унапређење у виши чин
и подофицира
(„Службени гласник
РС”, број 35/12)

Стратегија одбране
Републике Србије

24/13
8. новембар

Стратегија одбране
Републике Србије

26/13
16. децембар

Стратегија одбране
Републике Србије

4/13
6. март

Стратегија одбране
Републике Србије

4/13
6. март

Стратегија одбране
Републике Србије

7/13
26. април
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I
1.

Програм:
Централна
администрација и
подршка

1.1

Пројекат:
Кабинет

1.2

Пројекат:
Секретаријат

1.3

Пројекат:
Политика одбране

1.4

Пројекат:
Људски ресурси

Резултат

II

Финансирање
шифра
извора
Износ остварења/
финансира
извршења
ња
III

Обезбеђена је потпуна
усклађеност Стратегије
националне безбедности
Републике Србије и
Стратегије одбране Републике
Србије са стањем и
перспективама безбедносног
окружења Републике Србије,
њеним интересима,
економским могућностима и
променама других чинилаца
који их одређују.;усвојени
системски документи и
прописи, прилагођени су
документи и реализовани
годишњи планови:
организационе структуре
усклађене су са планским
документима.;годишњи
планови рада су реализовани
преко 95 процената
Послови обављени на време и
квалитетно;предвиђене
активности су реализоване
плански и квалитетно;
протоколарне активности су
реализоване квалитетно и на
време
Ефикасно и ажурно поступање
у складу са надлежностима

01
06
08
15

Обезбеђена је потпуна
усклађеност стратегијских
докумената са стањем и
перспективама безбедносног
окружења Републике Србије,
њеним интересима,
економским могућностима.
Организационе структуре МО
и ВС су усклађене са
планским документима
Реално побољшање стандарда
и обезбеђен кадар
одговарајућег нивоа
образовања; људски и
материјални потенцијали за
извршавање задатака одбране
у миру и ванредном стању су у
потпуности спремни и
оспособљени; систем
развијања и вредновања
војних традиција и културне
делатности успостављен је у

43.628.262.703 RSD
768.001 RSD
706.201 RSD
1.226.093 RSD

Референтн
и документ
IV
Стратегија
одбране
Републике
Србије

Укупна
вредност
43.630.962.998 RSD

01

26.712.238 RSD

01

1.215.151.845 RSD

01

102.172.637 RSD

01
06
08
15

37.922.897.586 RSD
768.001 RSD
282.561 RSD
1.145.578 RSD
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1.5

Пројекат:
Материјални ресурси

1.6

Пројекат:
Финансије

1.7

Пројекат:
Односи са јавношћу

1.8

Пројекат:
Војно здравство

1.9

Пројекат:
Образовање

2.

Програм:
Операције и
функционисање
Војске Србије

2.1

Пројекат
Генералштаб ВС

2.2

Пројекат:
Копнена војска

складу са подзаконским
актима и плановима
Спроведена законска
процедура и ефикасна
логистичка подршка
Правовремено израђени
планови, извештаји и прописи
у области финансијског
пословања
Побољшана медијска
презентација Војске Србије и
повећано интересовање за
војни позив
Обезбеђена квалитетна
здравствена заштита и
реализовани планови учешћа у
мировним мисијама
Обезбеђен потребан број
стручног кадра одговарајућег
образовног профила за
потребе система одбране
Реализацијом више од 830
пројеката и активности, преко
95% су достигнути планирани
циљеви, чиме је обезбеђено да
Војска Србије успешно
реализује све операције у
складу са својом уставном
улогом, одржи оперативне и
функционалне способности и
обезбеди потребан ниво
обучености.
Реализацијом више од 390
различитих пројеката и
активности, преко 95% су
достигнути планирани
циљеви, чиме је одржана
функционална способност
организационих јединица
Генералштаба ВС и
оперативне и функционалне
способности ниже
потчињених јединица;
најзначајнији задаци су били
командовање операцијама
Војске Србије, системско –
нормативно унапређење
обуке, развој Концепта
оперативних способности и
имплементација акционих
планова за достизање циљева
партнерства уз обезбеђење
адекватне попуне кадром и
непрекидности логистичке
подршке.
Реализацијом више од 240
различитих пројеката и
активности, преко 95 % су
достигнути циљеви, чиме су
одржане оперативне и
функционалне способности
Команде Копнене војске и

01

1.137.349.238 RSD

01

6.886.398 RSD

01

94.033.168 RSD

01
08
15

3.119.527.514 RSD
423.640 RSD
80.515 RSD

01

3.532.078 RSD

01

7.268.468.308 RSD

15

19.029.017 RSD

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Укупна
вредност
7.287.497.325 RSD

01
15

3.843.654.330 RSD
15.064.248 RSD

01

2.112.936.119 RSD
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2.3

Пројекат:
Ваздухопловство и
противваздухопловна
одбрана

2.4

Пројекат:
Команда за обуку

ниже потчињених јединица;
успешно су реализовани
најзначајнији задаци на
обезбеђењу административне
линије према КиМ и контроли
Копнене зоне безбедности.
Поред тога, реализовано је 11
међународних вежбовних
активности у земљи и
иностранству
Реализацијом више од 40
различитих пројеката и
активности, преко 90 % су
достигнути планирани
циљеви, чиме су одржане
оперативне и функционалне
способности Команде
Ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
и ниже потчињених јединица;
најважнији задатак
Ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
– заштита суверенитета
ваздушног простора
Републике Србије је успешно
реализован;
поред тога, Ваздухопловство и
противваздухопловна одбрана
је била носилац обележавања
јубилеја 100 година српског
војног ваздухопловства, где је
на централној свечаности –
аеромитингу, поред Републике
Србије, учествовало још 16
страних држава са 25
различитих ваздухоплова.
У оквиру сопствених
могућности, ремонтован је и
део кључних борбених
система;
такође, реализовано је преко
60 активности међународне
војне сарадње
Реализацијом више од 150
различитих пројеката и
активности, преко 90% су
достигнути планирани
циљеви, чиме су одржане
оперативне и функционалне
способности Команде за обуку
и ниже потчињених
јединица;.оспособљено је
преко 3.500 лица свих
категорија у Министарству
одбране и Војсци Србије;
посебан акценат дат је на
развоју Регионалног центра
АБХО и добијању статуса
Партнерског центра за
образовање и обуку;
команда и јединице су активно
пружале подршку цивилним

01
15

808.692.348 RSD
3.964.769 RSD

01

503.185.511 RSD

168

3.

Програм:
Војнобезбедносни
послови

3.1

Пројекат:
Оперативни рад
Пројекат
Кадрови
Пројекат:
Опремање

3.2
3.3

3.4
4.

Пројекат:
Одржавање објеката
Програм:
Војнообавештајни
послови

органима власти на отклањању
последица елементарних
непогода
Смањен број безбедносних
инцидената у Министарству
одбране и Војсци Србије

01

765.584.020 RSD

Смањен број безбедносних
инцидената
Обезбеђена квантитативна и
квалитативна попуњеност
Опремљеност
Војнобезбедносне агенције је
усклађена са Средњорочним
планом набавке
Објекти који се користе
пружају повољне услове за рад
Извршавање задатака у оквиру
прописаних норми и
надлежности

01

712.860.366 RSD

01

962.571 RSD

01

50.793.496 RSD

01

967.587 RSD

01

870.715.034 RSD

01

5.933.660 RSD

01

29.561.000 RSD

01

825.274.284 RSD

4.1

Пројекат:
Развој дипломатске
функције

4.2

Пројекат:
Развој обавештајно
оперативне функције

4.3

Пројекат:
Текући рад

Развијена војно дипломатска
функција; урађена су планска
документа и донета одлука;
израђен је план увећања
бројног стања и план
инвестиционог одржавања
станова у иностранству
Развијена обавештајно
оперативна функција; усвојен
је нови концепт обавештајно
оперативног рада у
потпуности.
Квалитетна реализација
планова и задатака

4.4

Пројекат:
Развој кадрова

Обезбеђен адекватан кадар у
складу са концептом

01

100.000 RSD

4.5

Пројекат:
Инфраструктурно
уређење објеката
Програм:
Инспекцијски послови

Објекти обезбеђују повољне
услове

01

9.946.090 RSD

Инспекторат одбране у
потпуности извршава послове
у складу са законом

01
13

105.265.366 RSD
821.111 RSD

01

Укупна
вредност
106.086.477 RSD
100.826.769 RSD

01
09
13
15

1.548.135.052 RSD
326.709.030 RSD
270.690.794 RSD
4.534.930 RSD

5.

5.1
6.

Пројекат:
Инспекције
Програм:
Опремање и
инраструктура

Спроведен инспекцијски
надзор и унапређен квалитет
извршења послова и задатака
Планови опремања
наоружањем и војном
опремом реализовани су преко
90%;.планови опремања
декларисаних јединица
наоружањем и војном
опремом реализовани су преко
95%;. унапређен је просторни
и урбанистички план за
перспективне војне комплексе
и повећан број изграђених

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Укупна
вредност
2.110.094.512 RSD
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војних база
Набављена опрема и услуге

6.1

Пројекат:
Опремање

6.2

Пројекат:
Инфраструктура

Изграђене и прибављене
зграде и објекати за рад

Програм: Дугорочно
стамбено кредитирања
професионалних војних
лица у Војсци Србије

Купљени станови и решени
проблеми становања
професионалних војних лица у
Војсци Србије

7.

01
09
13
01
09
13
15
01

1.062.294.731 RSD
35.289.841 RSD
209.055.842 RSD
485.840.321 RSD
291.419.189 RSD
61.634.952 RSD
4.534.930 RSD
343.401.438 RSD

Стратегија
одбране
Републике
Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2. Министар

мр Верица Калановић до 2. септембра 2013. године
Игор Мировић од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе обавља послове
државне управе који се односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и
потенцијала за локални, регионални и национални развој; методологију за мерење
степена развијености локалних самоуправа и региона; координисање и усмеравање
активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног
развоја и смањење регионалних разлика; унапређење привредног амбијента на
локалном и регионалном нивоу; подстицање међуопштинске, међурегионалне,
прекограничне и међународне сарадње; систем локалне самоуправе и територијалне
аутономије; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији
пројеката локалног економског развоја; подстицање и координацију сарадње јединица
локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа од
интереса за развој локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне
самоуправе у обезбеђивању законитости рада; стручно усавршавање запослених у
органима јединица локалне самоуправе; радне односе у јединицама локалне самоуправе
и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије;
обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију локалних
самоуправа и региона, као и друге послове одређене законом. Министарство за
регионални развој и локалну самоуправу обавља послове државне управе који се односе
и на: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог
министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи; планирање, програмирање и
предлагање развојних пројеката из области локалног и регионалног развоја и пројеката
од интереса за Републику Србију, као и друге послове одређене законом. Министарство
за регионални развој и локалну самоуправу обавља послове државне управе који се
односе и на: реализацију инфраструктурних пројеката од регионалног и локалног
значаја који се финансирају или кофинансирају средствима Републике Србије,
донацијама, из средстава предприступних фондова Европске уније и међународних
зајмова; изградњу пословне и комуналне инфраструктуре; систем, развој и унапређење
пројеката; стратешко планирање, иницирање и спровођење пројеката; надзор и
вредновање развојних пројеката; имплементацију и фазно праћење реализације
пројеката; сарадњу и координацију са органима аутономних покрајина и органима
општина, градова и градских општина у реализацији инфраструктурних пројеката;
међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката;
успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове
одређене законом.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе поступајући у складу са одредбом
члана 63. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) којом је
утврђена обавеза министарстава и посебних организација да најмање једном годишње поднесу Влади
извештај о свом раду, доставља Извештај о раду Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе за 2013. годину.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: регионални развој; стратешке анализе и истраживање; децентрализацију Републике
Србије; европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте; инвестиције у инфраструктурне
пројекте и локалну самоуправу.
У извештајном периоду Послови из области регионалног развоја могу се сврстати у више
оквира и то: правни, програмски, стратешки, институционални и остали послови. Правни оквир
обухвата следеће активности: у току 2013. године усвојено је шест уредби, донето је више одлука о
измени одлука о оснивању пет регионалних развојних савета, донета су решења: о измени састава
Националног савета за регионални развој, о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о
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изменама и допунама Закона о регионалном развоју, о образовању Радне групе за израду Нацрта
националног плана регионалног развоја.
У оквиру програмског дела реализовани су Програм подршке регионалном и локалном
развоју и Програм унапређења институционалне инфраструктуре - стандардизованог сета услуга за
акредитоване регионалне развојне агенције. Стратешки оквир обухватао је израду прве радне верзије
Националног плана регионалног развоја за период 2014−2020. године, уз подршку пројекта РегПол;
који је представљен представницима Делегације ЕУ, Министарства финансија, Канцеларије за
европске интеграције, пројеката PPF5 i EU PROGRES; разрађен план даљих активности до усвајања
Националног плана регионалног развоја. Oдржана је завршна конференција Регионалног друштвено
економског програма развоја (RSEDP2) финансираног из ИПА средстава који је између осталих
обухватао и компоненте јачања институционалних капацитета регионалних развојних агенција и
међуопштинске сарадње. У сарадњи са Републичким геодетским заводом завршен пројекат Пројектно
решење за израду Катастра пословне инфраструктуре, као резултат пројекта предложен је модел
успостављања Катастра пословне инфраструктуре. Минисатарство и Републички геодетски завод су
потписали Меморандум о сарадњи у области успостављања Катастра пословне инфраструктуре.
Институционални оквир обухвата следеће активности: одржано више састанака са арра; учешће у
oбнови акредитације четири регионалне развојне агенције.
Активност Министарства у области стратешких анализа и истраживања била је усмерена на
изради стратешких анализа из кључних области социо-економског развоја на националном,
регионалном и локалном нивоу, које су представљале подлогу за доношење реформских закона и
подзаконских аката. „Извештај о развоју Србије у 2012.”, анализира развојне резултате
дванаестогодишње транзиције у Републици Србији са маркирањем кључних транзиционих проблема
и указује на степен реализације стратешких развојних циљева Србије. „Извештај о регионалном
развоју Србије у 2012.” указује на дубину и интензитет регионалних неједнакости у Србији. „Анализа
пословања јавних предузећа у 2012” прати и усмерава пословање републичких јавних предузећа из
области привредне инфраструктуре у функцији њиховог убрзаног реструктурирања, као и ургентног
започињања решавања статуса локалних јавно комуналних предузећа. „Извештај о малим и средњим
предузећима и предузетништву у 2012.“ је извештај оцене динамике имплементације циљева, мера и
активности за унапређење подстицања развоја сектора МСПП као једног од кључних сегмената
привредног развоја. „Анализа и прогноза БДП Србије 2013“, кроз анализу сложених агрегата БДП,
указује на кључне транзиционе проблеме српске привреде, са акцентом на 2013-ој и пројекцијама
макроекономских показатеља за период 2014-2020. „Запосленост у Србији 2012“ представља анализу
резултата дванаестогодишње транзиције тржишта рада, са посебним акцентом ефеката глобалне
рецесије у 2009. и 2012. „Конкурентност и структурне промене 2013“ представља транзициони
пресек структурних реформи и конкурентских могућности Републике Србије. „Индустрија Србије
2013“ указује на динамику и проблеме индустријее, као и циљеве и прогнозе у наредном периоду.
„Градови Србије 2012“ указује на значај градова у економском и социјалном контексту и посебно
њихове улоге и значаја у регионалном развоју Републике Србије; „Анализа демографског развоја
Србије 2012“ има своју економску, социјалну, регионалну и развојну димензију и указује да
демографске промене утичу на креирање и доношење економских, популационих и других мера.
„Регионални социо-хумани барометар 2012“ пружа увид у основне перформансе људског капитала,
његовог значаја у економској и развојној функцији државе.
Континуиран аналитички социо-економски мониторинг статистичких региона и области су:
Анализа „Развојна позиција Југа Србије”, која указује на дубину и интензитет развојног заостајања
Југа Србије, као најнеразвијеног подручја; Анализа „Развојна позиција Источне Србије” указује на
достигнути ниво развијености сагледавањем динамичких компоненти развојног процеса овог
подручја; Анализа „Развојна позиција АП Војводине“ указује на развојне позиције региона
Војводине, који после Београдског региона, представља најразвијенији регион Републике Србије.
Влада је информисана о актуелним развојним кретањима: месечне анализе „Актуелна развојна
кретања” представљају аналитичку збирку развојних економских трендова и пресек актуелног стања
српске привреде, указују на проблеме у појединим областима и на основне правце мера и активности
у циљу њиховог превазилажења и садрже анализу и прогнозу текућих развојних кретања. У мају и
септембру припремљене су опширније анализе развојних кретања (Пролећна и Јесења анализа). Ове
анализе припремљене су и на енглеском језику; кварталне анализе „Коњунктурне перспективе”
садрже анализу текуће пословне ситуације и краткорочне прогнозе кретања прерађивачке индустрије.
Припремљено је осам анализа пословне климе на основу месечних анкета по методологији ЕК.
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Завршена је прва фаза Пројекта „Подриње“ - Студија Сличности и комплементарности
привредне структуре Републике Српске и Републике Србије као основе јачања економске сарадње. На
основу Закључка Владе 05 број: 018-5837/2013, од 9. јула 2013. године, о усвајању Платформе за
разраду и реализацију пројекта „Подриње”, задужено је Министарство да припреми „Програм развоја
региона Подриње“ којим ће се дефинисати стратешки циљеви и приоритети региона из различитих
привредних и друштвених области.
У делокругу послова Министрства који се односе на област локалне самоуправе
континуирано се прати функционисање органа јединица локалне самоуправе успостављањем односа
сарадње и пружањем стручне помоћи органима јединица локалне самоуправе, давањем
стручних тумачења и мишљења, као и вршењем надзора над радом и актима органа јединица локалне
самоуправе, обезбеђена је правилна примена прописа из области локалне самоуправе.У оквиру
нормативних послова, дато је 145 мишљења на предлоге и нацрте прописа које су припремили други
предлагачи. Од укупно 812 обједињених предмета, на дата мишљења, стручна тумачења и поступање
по представкама односи се 670 предмета; датe су 42 претходне сагласности скупштинама јединица
локалне самоуправе на решења (одлуке) којима се утврђују празници и одлучује о називима улица,
тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места; припремљен је 51 Предлог
решења о успостављању сaрадње између јединица локалне самоуправе Републике Србије, односно
закључењу споразума о сарадњи са јединицама локалне самоуправе других држава; дате су три
претходнe сагласности на акте скупштине града којима се уређује изглед униформе и ознака на
униформи комуналних полицајаца и начин ношења униформе, као и акте којима се уређује боја,
начин означавања возила и пловила и опрема комуналне полиције; преостали предмети, од укупно
обрађених, односе се на посланичка питања, и достављање података из надлежности министарства.
У оквиру послова из области европских интеграција, међународне сарадње и пројеката
Министарство је припремило Предлог закључка којим се утврђује процедура предлагања кандидата
за чланове и заменике чланова, овлашћени предлагачи за састављање листе кандидата за чланове и
заменике чланова и критеријуми зa избор кандидата, односно именовање чланова и заменика чланова
Заједничког консултативног одбора састављеног од представника Комитета региона Европске уније и
локалних и регионалних органа власти у Србији. Ова обавеза проистиче из Споразума о
стабилизацији и придруживању. Усвојена је Платформа за разраду и реализацију пројекта „Подриње”
и донет закључак о образовању Одбора за управљање пројектом „Подриње“ и Радне групе за
реализацију пројекта „Подриње“. Започета је процедура за именовање представника у Савет
корисника Програма. Припремљен је Нацрт Меморандума о разумевању између Министарства
регионалног развоја и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства регионалног развоја
Републике Бугарске о сарадњи у области регионалног развоја и процеса евроинтеграција и
Меморандум о разумевању између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
Републике Србије и Министарства економије Црне Горе о унапређењу сарадње у области
регионалног развоја. На VII заседању Мешовитог комитета за економску сарадњу са Чешком
Републиком, договорено је успостављање сарадње у области регионалног развоја са надлежним
министарством Чешке Републике. У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина
унапређен је текст Предлога пројекта „Јачање административних капацитета локалне самоуправе“,
који ће се финансирати из ИПА 2012. У оквиру пројеката МИСП ИПА 2008 и МИСП ИПА 2010
уговорени су радови на изградњи дела система за пречишћавање отпадних вода у Шапцу и изградњи
дела регионалног система за водоснабдевање у Колубарском округу. Министарство је, у складу са
Методологијом за приоритизацију инфраструктурних пројеката, доставило Канцеларији за европске
интеграције 19 предлога пројеката из области развоја пословне инфраструктуре. Стратешку
релевантност, као први од корака у поступку приоритизације пројеката, прошло је 12 пројеката, чија
се коначна евалуација очекује у марту 2014. године. У новембру 2013. године одржан је IV годишњи
самит ЈПП на коме су презентовани пројектни предлози осам општина са циљем проналажења
инвеститора за пројекте јавно-приватног партнерства у организацији УСАИД пројекта „Одрживи
локални развој“. који је спроводио НАЛЕД. У мају 2013. године започела је реализација Програма
„Exchange 4“ чијим Надзорним одбором председава представник МРРЛС. Програм финансира
Европска унија у оквиру ИПА 2012 програма, а спроводи Стална конференција градова и општина.
У делу послова који се односи на област децентрализације израђена је Студија о примени
принципа субсидијарности у Републици Србији и израђен је попис надлежности сва три нивоа
власти. У оквиру сарадње са Шведском агенцијом за међународну развојну сарадњу SIDA и
пројектним фондом PROFID (Подршка реформи државне управе у Србији, 2010 – 2013) реализују се
следећи пројекти: „Подизање капацитета институција у оквиру Националног савета за
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децентрализацију и представника локалних власти о примени принципа субсидијарности и процесу
децентрализације у ЕУ и Србији“ и „Попис послова по секторима на свим нивоима власти у
Републици Србији“. Предлог пројекта „Попис послова по секторима: привреда, пољопривреда,
урбанизам, просторно планирање, регионални развој и локална самоуправа на свим нивоима власти у
Републици Србији“ достављен је ПРОФИД-у и ушао је у ужи избор за финансирање из четвртог
позива. Овиме је у потпуности обезбеђена подршка аналитичком раду на изради Стратегије
децентрализације Републике Србије. Са Мисијом ОЕБС у Србији је договорена је финансијска
подршка за израду Студија различитих модела децентрализације са cost benefit анализом што ће
представљати полазну основу за израду поменуте стратегије. У предстојећем периоду очекује се
одржавање конститутивне седнице Националног савета за децентрализацију Републике Србије
(НСДРС) и формирање Стручне радне групе Савета која ће израдити Нацрт стратегије, а што је у
складу са Акционим планом за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем
извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2013. годину. За рад
НСДРС обезбеђена је финансијска подршка од стране ОЕБС и СКГО чиме су извршене уштеде у
буџету за 2014. годину у износу од 3,7 милиона динара.
У делу послова послова из области инвестиције у инфраструктурне пројекте, који се односи на
Програм Уговорне обавезе из Националног инвестиционог плана на основу донете Одлуке о
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана
утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 12/13,
14/13, 22/13, 44/13 и 64/13) настављена је реализација 107 започетих пројеката. За реализацију
Програма укупно су утрошена средства у износу од 2.062.278.558 РСД, од чега из извора 01 укупно
1.439.503.019 РСД, а из извора 11 укупно 622.775.539 РСД. Програм мера о распореду и коришћењу
средстава за подстицање регионалног развоја у 2013. години је усвојен Закључком Владе број 4012401/2013-2 од 28. марта 2013. године, са изменама усвојеним Закључком Владе 05 Број 4016028/2013-2 од 4. јуна 2013. године. У складу са Програмом, донета је Одлука о распореду средстава
у оквиру Мере подршке развоју регионалне инфраструктуре („Службени гласник РС” бр. 37/13, 75/13
и 98/13), у оквиру које је за реализацију 33 одобрена инфраструктурна пројекта укупно утрошено
177.644.817,63 РСД из извора 01 и Одлука о распореду средстава у оквиру Мере унапређења локалне
и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 75/13), у оквиру које
је одобрено 25 инфраструктурних пројеката за суфинансирање средствима Европске инвестиционе а
који ће се реализовати у 2014. години. У вези послова који се односе на капитални пројекат М1.11
Крагујевац-Баточина настављена је реализација уговора везаних за изградњу 9,7км државног пута 1.
реда број 15, проширењем на четири коловозне траке са разделним појасом, који повезује Крагујевац
са Коридором 10, у циљу побољшања економске моћи Региона Шумадије и Западне Србије и
смањења неравномерног развоја региона у Републици Србији.
Уговор о зимском одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева
I и II реда у 2012/2013. години, закључен између МРРЛС и ЈП „Путеви Србије”, дана 6. децембра
2012. године. Уговорени су радови на зимском одржавању локалне мреже у вредности од 899.892.720
динара, уговор је исплаћен у целости кроз три привремене и окончану ситуацију до краја априла
2013. године. У складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2013.
годину, средства за летње одржавање локалне путне мреже износила су 1.541.030.000 динара, од чега
је укупно утрошено 1.270 837 892 динара. Том приликом обрађено је 294 ситуација за плаћање
летњег одржавања и остварена је комуникација са 135 кординатора. У фази припреме за спровођење
пројеката и усаглашавања са пројектним тимовима одобрено је 46 Акционих планова. Извршена је
контрола 23 пројеката, уведенo је 16 извођачa радова у посао, а физички је реализовано и пријем
радова је извршен за 41 пројекта. Oбрађено је 231 ситуација за плаћање, и 30 захтева за комисију.
Покренуто је 41 поступака јавних набавки од чега 17 отворених поступака, 19 преговарачких
поступака и 4 поступaка јавне набавке мале вредности и 1 постутак јавне набавке мале вредности по
партијама Закључено је 45 уговора у укупној вредности од 1.159.172.218,81 динара. Закључено је 60
Анекса уговора. За поступак заштите имовинско-правних интереса Министарства пред надлежним
судовима, а у сарадњи са Републичким јавним правобранилаштвом, у току 2013. године поступано је
у 33 предмета, од којих су неки предмети окончани а неки пренети у 2014. годину.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта
I

Правни основ

Опис

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

Референтни
документ

II

III

1.

Уредба о изменaма
Уредбе о садржини,
начину и поступку
вођења Регистра мера и
подстицаја регионалног
развоја

Члан 22. 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, 68/12УС и 72/12)

16/13
20. фебруар

/

2.

Уредба о условима за
подстицај и развој
привредних друштава и
предузетништва у
недовољно развијеним
јединицама локалне
самоуправе у 2013.
години

31/13
5. април

/

3.

Уредба о престанку
важења Уредбе о начину
расподеле дела средстава
из наменских примања
буџета Републике која се
остварују приређивањем
игара на срећу, а користе
за финансирање локалне
самоуправе
Уредба о утврђивању
јединствене листе
развијености региона и
јединица локалне
самоуправе у 2013.
години

Члан 10. став 4.
Закона о Фонду за
развој Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10 и 119/12)
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 и 72/12)
Члан 18. став 3.
Закона о играма на
срећу („Службени
гласник РС”, бр. 88/11
и 93/12-др. закон)

Усаглашавање са Законом о
престанку важења Закона о
Фонду за заштиту животне
средине („Службени гласник
РС”, број 93/12) и Одлуком о
врсти, обиму и начину
испоруке података и
докумената који се уступају
без накнаде државним
органима и организацијама,
органима аутономних
покрајина и јединицама
локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број
56/12), и уређење рокова
уноса података у посебан
информациони систем за унос
података у Регистар који је
успоставила Агенција за
привредне регистре
Уређују се услови и начин за
подстицај и развој привредних
друштава у недовољно
развијеним јединицама
локалне самоуправе у 2013.
години како би се утицало на
равномернији регионални
развој

Уредба престала да важи из
разлога што начин и
критеријуме за расподелу
средстава намењених
финансирању јединица
локалне самоуправе уређује
министар надлежан за послове
локалне самоуправе

54/13
29. јун

„/”

Утврђивање јединствене листе
развијености региона и
јединица локалне самоуправе
за 2013. годину

62/13
16. јул

/

Уређују се услови и начин
подстицања јединица локалне

68/13
1. август

/

4.

5.

Уредба о утврђивању
Програма подршке

Члан 13. став 1.
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 и 72/12 )
Члана 7. Закона о
буџету Републике

V
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регионалном и локалном
развоју у 2013. години

Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС” , бр.
114/12 и 59/13) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

6.

Уредба о утврђивању
Програма унапређења
институционалне
инфраструктуре –
стандардизовани сет
услуга за акредитоване
регионалне развојне
агенције у 2013. години

7.

Уредба о изменама
Уредбе о утврђивању
Програма подршке
регионалном и локалном
развоју у 2013. години

8.

Одлука о образовању
Привременог органа у
општинама на територији
Аутономне покрајине
Косово и Метохија

9.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион
Војводине

10.

Одлука о распуштању
Скупштине града
Зајечара и образовању
Привременог органа
града Зајечара

11.

Одлука о изменама и

Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члана 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 87. став 1. и
члан 86. став 6.
Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник
РС”, број 129/07)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 85 тачка 1). и
члан 86. ст. 4. и 5.
Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник
РС”, број 129/07)
На основу члана 43.

самоуправе, акредитованих
регионалних развојних
агенција и средњих
привредних друштава како би
се утицало на равномерни
регионални развој, повећање
конкурентности у регионима
и јединицама локалне
самоуправе и унапређење
међуопштинске,
међурегионалне,
прекограничне и међународне
сарадње у 2013. години
Уређују се услови и начин
доделе бесповратних
средстава акредитованим
регионалним развојним
агенцијама у циљу подршке
равномерном регионалном
развоју кроз унапређење
доступности, обима и
квалитета услуга подршке за
јединице локалне самоуправе,
као и јачање капацитета
акредитованих регионалних
развојних агенција
Извршена је прерасподела
средстава предвиђених по
појединим мерама које су
утврђене Програмом

68/13
1. август

/

113/13
20. децембар

/

Нису спроведени изботи у
складу са законом

31/13
5. април

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Војводине

35/13
17. април

/

Скупштина није заседала
дуже од три месеца

37/13
24.април

/

46/13

/

Овом Одлуком врше се

176

допуни Одлуке о
Националном Савету за
децентрализацију
Републике Србије

12.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион
Војводине

13.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион Јужне и
Источне Србије

14.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион
Шумадије и Западне
Србије

15.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион Косово и
Метохија

16.

Одлука о образовању
Привременог органа у
граду Приштини и
општинама Ново Брдо и
Пећ

17.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног

став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12) и члана 62.
Закона о државној
управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05
и 101/07)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 87. став 1. и
члан 86. став 6.
Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник
РС”, број 129/07)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени

измене и допуне у погледу
улоге Савета у процесу
припреме и израде нацрта
Стратегије децентрализације
тако, што се на јаснији и
свеобухватнији начин
дефинише надлежност
Националног савета за
децентрализацију Републике
Србије
Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Војводине

24. мај

52/13
14. јун

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Јужне и Источне
Србије

52/13
14. јун

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Шумадије и Западне
Србије

52/13
14. јун

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Косово и Метохија

52/13
14. јун

/

73/13
16. аугуст

/

91/13
18. октобар

/

Нису спроведени изботи у
складу са законом

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Војводине
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савета за регион
Војводине

18.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
регионалног развојног
савета за Београдски
регион

19.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион Јужне и
Источне Србије

20.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион
Шумадије и Западне
Србије

21.

Одлука о изменама
Одлуке о Националном
савету за
децентрализацију
Републике Србије

22.

Одлука о распуштању
Скупштине града
Београда и образовању
Привременог органа
града Београда

23.

Одлука о распуштању
Скупштине општине
Пећинци и образовању
Привременог органа
општине Пећинци

гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
На основу члана 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12) и члана
62. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05
и 101/07)
Члан 85 тачка 2). и
члан 86. ст. 4. и 5.
Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник
РС”, број 129/07)
Члан 85 тачка 1). и
члан 86. ст. 4. и 5.
Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за Београдски регион

91/13
18. октобар

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Јужне и Источне
Србије

91/13
18. октобар

/

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Шумадије и Западне
Србије

91/13
18. октобар

/

Због реконструкције Владе
која је извршена 2. септембра
2013. године, било је потребно
да се састав Националног
савета за децентрализацију
Републике Србије прилагоди
новом персоналном саставу
Владе.

92/13
22. октобар

/

Скупштина није изабрала
градоначелника у законом
прописаном року

100/13
18. новембар

/

Скупштина није заседала
дуже од три месеца

100/13
18. новембар

/
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РС”, број 129/07)
Члан 31. став 1.
Закона о регионалном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 51/09
и 30/10) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 22. став 1.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 7/14УС)

24.

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Регионалног развојног
савета за регион Јужне и
Источне Србије

25.

Одлука о распореду и
коришћењу средстава за
реализацију пројеката
Националног
инвестиционог плана
утврђених Законом о
буџету Републике Србије
за 2013. Годину
(са изменама и
допунама)

26.

Закључак
05 Број: 110-2718/2013
од 5. априла 2013. године

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

27.

Закључак
05 број: 110-3207/2013 од
12. априла 2013. године

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

28.

Закључак
05 број:119-8034/2013-1
од 25. октобар 2013.
године

29.

Закључак
05 број:018-4331/2013 од
4. јуна 2013. године

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

Промене у саставу
Регионалног развојног савета
за регион Јужне и Источне
Србије

110/13
13. децембар

/

Уређује се распоред и
коришћење буџетских
средстава за реализацију
пројеката Националног
инвестиционог плана, на
разделу Министарства и
локалне самоуправе, као и
пројеката на разделима других
органа државне управе

12/13
1. фебруар;
14/13
13. фебруар;
22/13
8. март;
44/13
21. мај;
64/13
24. јул;
106/13
5. децембар

/

Прихваћен Извештај о
реализацији Уредбе о
условима за подстицај и
развој предузећа и
предузетништва у
неразвијеним општинама и за
улагања у радно интензивне
гране прерађивачке
индустрије у недовољно
развијеним општинама у 2012.
години за први, други и трећи
квартал 2012. године
Прихваћен Извештај о
реализацији Уредбе о
условима за подстицај и
развој предузећа и
предузетништва у
неразвијеним општинама и за
улагања у радно интензивне
гране прерађивачке
индустрије у недовољно
развијеним општинама у 2012.
години за четврти квартал
2012. године
Сагласност на именовање
делегације Републике Србије
у Конгресу локалних и
регионалних власти Савета
Европе

/

/

/

/

/

/

Прихватање Основе за
потписивање Додатног
протокпла Европској повељи
о локалној самоуправи о
праву да се учествује у
пословима локалних власти

/

/
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30.

Закључак
05 број:018-11354/2013
од 30. децембра 2013.
године

31.

Закључак
05 број: 02-10986/2013 од
20. децембра 2013.
године

32.

Закључак
05 број: 401-2401/2013-2
од 28. марта 2013. године

33.

Закључак
05 број: 401-4573/2013 од
4. јуна 2013. године

34.

Закључак
05 број: 401-11385/2013
од 30. децембра 2013.
године

35.

Закључак
05 број: 401-11382/2013
од 30. децембра 2013.
године

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

Промена лица овлашћеног за
потписивање Додатног
протокола

/

/

Образује се Одбор за
управљање пројектом
„Подриње“ и Радна група за
реализацију пројекта
„Подриње“; задатак Радне
групе је израда Програма за
развој Подриња и Акционог
плана за реализацију
Програма за развој Подриња

/

Члан 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)
Члан 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)

Усвојен Програм мера о
распореду и коришћењу
средстава за подстицање
регионалног развоја у 2013.
години

/

Протокол о
сарадњи на
Пројекту
„Подриње,“
потписан на
заједничкој
седници Владе
Републике
Србије и Владе
Републике
Српске, у Бања
Луци, 2.
октобра 2012.
године
/

Усвојен Програм o изменама
Програма мера о распореду и
коришћењу средстава за
подстицање регионалног
развоја у 2013. 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 и 72/12)
Члан 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)

Усвојен Програм распореда и
коришћења средстава за
подршку унапређења локалне
и регионалне инфраструктуре
- Градимо заједно за 2014.
годину.

/

/

Усвојен Програм мера о
распореду и коришћењу
средстава за подршку развоја
пословних зона и унапређење
других инфрастуктурних
капацитета у циљу
привлачења инвестиција за
2014. годину

/

/
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

2.

Референтни документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
54/13
21. јун

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о начину и
критеријумима расподеле
дела средстава из
наменских примања буџета
Републике која се остварују
приређивањем игара на
срећу, а користе за
финансирање локалне
самоуправе
Одлука о распореду
средстава у оквиру Мере
подршке развоју
регионалне инфраструктуре

II
Члан 18. став 3. Закона о
играма на срећу
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 93/12др. закон)

III
/

Члан 23. став 2. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС“ бр. 79/05 и 101/07 и
95/10) , члана 5 и 7.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(,,Службени гласник
РС” број 114/12), а у
складу са Програмом
мера о распореду и
коришћењу средстава за
подстицање
регионалног развоја у
2013. години, усвојеним
Закључком Владе број
401-2401/2013-2 од 28.
марта 2013. године
На основу члана 23. став
2. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС“ бр. 79/05 и
101/07 и 95/10) и
Програма o изменама
Програма мера о
распореду и коришћењу
средстава за подстицање
регионалног развоја у
2013. години, усвојеним
Закључком Владе 05
Број 401-6028/2013-2 од
16. августа 2013. године
На основу члана 23. став
2. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС“ бр. 79/05 и
101/07 и 95/10) и
Програма o изменама
Програма мера о
распореду и коришћењу
средстава за подстицање
регионалног развоја у
2013. години, усвојеним
Закључком Владе 05
Број 401-6028/2013-2 од
16. августа 2013. године

/

37/13
24. април

/

75/13
25.аугуст

/

75/13
25. аугуст

3.

Одлука о распореду
средстава у оквиру Мере
подршке развоју
регионалне инфраструктуре

4.

Одлука о распореду
средстава у оквиру Мере
унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре
– Градимо заједно
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5.

Одлука о измени и допуни
Одлуке о распореду
средстава у оквиру Мере
подршке развоју
регионалне инфраструктуре

6.

Одлука о распореду
средстава у оквиру Мере
подршке развоју
регионалне инфраструктуре

На основу члана 23. став
2. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС“ бр. 79/05 и
101/07 и 95/10) и
Програма o изменама
Програма мера о
распореду и коришћењу
средстава за подстицање
регионалног развоја у
2013. години, усвојеним
Закључком Владе 05
Број 401-6028/2013-2 од
16. августа 2013. године
На основу члана 23. став
2. Закона о државној
управи („Службени
гласник РС” бр. 79/05 и
101/07 и 95/10), у складу
са Програмом o
изменама Програма
мера о распореду и
коришћењу средстава за
подстицање
регионалног развоја у
2013. години, усвојеним
Закључком Владе 05
Број 401-6028/2013-2 од
16. августа 2013. године

/

98/13
08. новембар

/

98/13
08.новембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Ред.
бр.
1.

2.

Назив
I
Програм:
Подстицај и развој
привредних друштава и
предузетништва у
недовољно развијеним
јединицама локалне
самоуправе у 2013.
години

Програм подршке
регионалном и локалном
развоју у 2013. години

Резултат
II
Одобрена су 42 кредита,
закључено је 35 кредита, чија
вредност износи 527.053.207
RSD (правна лица 514.153.207
RSD, предузетници 12.900.000
RSD); извршена је исплата
средстава по кредитима
закљученим у 2013. години у
износу од 503.587.456 RSD, и по
кредитима одобреним у
претходној години у износу од
1.273.622.089 RSD, укупно
исплаћено 1.777.209.545 RSD;
Управни одбор Фонда jе за 23
корисника кредита донео
одлуке о репрограму у
вредности од 535.338.849,81
RSD
За реализацију Програма укупно
је предвиђено 70.000.000,00
RSD; одобрено 48 захтева за

Финансирање
шифра извора Износ остварења/
финансирања
извршења
III
12
1.777.209.545
RSD

01

52.302.987,22
RSD

Референтни
документ
IV
/

/
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3.

4.

5.

1. Мера повећања
регионалне и локалне
конкурентности,
2. Мера суфинансирања
учешћа акредитованих
регионалних развојних
агенција и јединица
локалне самоуправе у
реализацији регионалних
и локалних пројеката,
3. Мера суфинансирања
годишње чланарине
јединица локалне
самоуправе за рад и
пословање АРРА
Програм унапређења
институционалне
инфраструктурестандардизовани сет
услуга за акредитоване
регионалне развојне
агенције у 2013. години
Пројекат:
Пројектно решење за
израду Катастра
пословне
инфраструктуре

доделу средстава, од чега се 3
захтевa односе на средња
привредна друштва, 12 захтева
се односи на суфинансирање
пројеката акредитованих
регионалних развојних
агениције и 33 захтева на
јединице локалне самоуправе;
укупно је одобрено
52.302.987,22 RSD (75%
предвиђених средстава) за
реализацију Програма

Програм мера о
распореду и коришћењу
средстава за подршку
развоја месних заједница
у 2013. години.

Предвиђен износ је 28.000.000
РСД, реализовано, односно
пренето АРРА 2.790.000 РСД, а
средства је користило 10
акредитованих регионалних
развојних агенција

01

2.790.000
RSD

Вредност пројекта 19.120,00
евра; припремљен модел
успостављања Катастра
пословне инфраструктуре и
потписан Меморандум о
сарадњи између Министарства и
Републичког геодетског завода

05

16.772,50 EUR

Програмом је пружена подршка
у финансирању пројеката
иницираних од стране месних
заједница које су желеле да се
укључе у процес одлучивања о
питањима од заједничког и
непосредног интереса грађана
Израђен нацрт националног
плана регионалног развоја 20142020. године; Пројекат завршен
у септембру 2013. године

01

200.000.000,00
RSD

04

392.365.421,54
RSD

06

1.800.000,00 EUR

6.

Подршка развоју
регионале политике на
националном нивоу

7.

Програм регионалног
друштвено- економског
развоја 2

Изграђени капацитети
Регионалних развојних агенција,
спроведена грант шема;
Пројекат завршен у августу
2013. године

06

22.000.000,00 EUR

8.

Подршка развоју
локалне инфраструктуре
ИПА 2008

Компонента 1
-јачање јавних комуналних
предузећа, пројектне активности

06

45.200.000,00 EUR
10.000.000,00 EUR

/

Стратегија и
политика
развоја
индустрије
Републике
Србије од
2011. до 2020.
године
/

Финансијски
споразум
између Владе
Републике
Србије и
Комисије
Европских
заједница за
2007
Финансијски
споразум
између Владе
Републике
Србије и
Комисије
Европских
заједница за
2007
Стратегија
реформе
државне
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9.

10.

11.

12.

Подршка развоју
локалне инфраструктуре
ИПА 2010

Пројекат:
Подршка реформи
државне управе у
Републици Србији у
периоду 2010-2013.
године
Пројекат:
Студија “Примена
принципа
субсидијарности у
Србији“
Пројекат:
Подизање капацитета
институција у оквиру
Националног савета за
децентрализацију и
представника локалних
власти о примени
принципа
субсидијарности и
процесу
децентрализације у ЕУ и
Србији
Програм „Exchange 4“

завршене у јануару 2013. године;
Компонента 2
- завршена студија
изводљивости (Пирот),
- изабран пројекат за који ће
бити урађена студија
изводљивости број 7
(Поморавље водоснабдевање);
Компонента 3
- завршена два пројекта из
сектора животне средине
(Пирот, Сремска МитровицаШабац)
Компонента 1
-завршена студија
изводљивости (Ниш)
-започет рад на студији
изводљивости (Зрењанин)
-одабран пројекат за који ће
бити израђена студија
изводљивости (Сокобања)
-одабран пројекат за који ће
бити израђена студија
изводљивости (Апатин)
Компонента 2
-уговорени радови за 2 пројекта
(Шабац улазни део постројења
за пречишћавање отпадних вода
и „Колубра“ - водоснабдевање)
- ДЕУ уговорила део радова за
„Колубару“- водоснабдевање
-започети припремни радови на
једном пројекту (Лесковац)
Израђена студија о примени
принципа субсидијарности у
Републици Србији
Одржана завршна конференција
„Могућност примене начела
субсидијарности у Србији“

01

06

управе у
Републици
Србији,
Финансијски
споразум
између Владе
Републике
Србије и
Комисије
Европских
заједница за
2008
31.120.000,00 EUR
5.000.000,00 EUR

01

01

8.010,00 EUR

05

24.950,00 EUR

Одабрани су консултанти на
пројекту и обављене су
припреме за одржавање прве, од
укупно пет обука

05

23.811,00 EUR

Путем отвореног позива за
подношење предлога пројеката
за подршку у области
стратешког планирања и
управљања финансијама

06

5.800.000,00 EUR

Стратегија
реформе
државне
управе у
Републици
Србији,
Финансијски
споразум
између Владе
Републике
Србије и
Комисије
Европских
заједница за
2010

Стратегија
реформе
државне
управе у
Републици
Србији,;
Акциони
плана за
спровођење
реформе
државне
управе 20092012; НПИ
Стратегија
реформе
државне
управе;
Акциони
плана за
спровођење
реформе
државне
управе 20092012. године
Стратегија
реформе
државне
управе;
Акциони план
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13.

Програм:
Уговорне обавезе из
Националног
инвестиционог плана

одабрано:
- 10 локалних самоуправа за
израду секторских развојних
планова (3 у области управљања
отпадом, 4 у области енергетике,
3 у области заштите животне
средине),
- 10 локалних самоуправа за
израду акционих планова и
идентификовање ‘концепата’
пројеката,
- 2 локалне самоуправе за
програмско буџетирање,
- 8 локалних самоуправа за
програмско и капитално
буџетирање,
- 2 локалне самоуправе за процес
емитовања муниципалних
обвезница;
расписан позив за достављање
предлога пројеката у оквиру
грант шеме; 27 општинска
пројекта су препоручена за
финансирање до краја 2013.
године
Реализација 107 започетих
пројеката Националног
инвестиционог плана

за спровођење
реформе
државне
управе 20092012. године

01

1.439.503.019 RSD

11

622.775.539 RSD

Национална
стратегија
одрживог
развоја,
Стратегија
подстицања и
развоја
страних
улагања,
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од
2008. до 2015.
Године,
Стратегијa
развоја
образовања у
Србији до
2020. Године,
Стратегија
јавног здравља
Републике
Србије,
Национална
стратегија за
младе,
Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до
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14.

15.

Програм мера о
распореду и коришћењу
средстава за подстицање
регионалног развоја у
2013. години:
1. Мера подршке развоју
регионалне
инфраструктуре,
2. Мера унапређења
локалне и регионалне
инфраструктуре

Реализација 33 инфраструктурна
пројекта у циљу подршке
равномернијем регионалном
развоју, подизању регионалне
конкурентности и подршке
развоју јединица локалних
самоуправа

Капитални пројекат
М1.11 КрагујевацБаточина

Изградња 18,7км државног пута
1. реда број 15, проширењем на
четири коловозне траке са
разделним појасом

01

177.644.817,63
RSD

11

0

01

215.576.936
RSD

2015. године,
Стратегија
развоја
туризма,
Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама,
Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од
2008. до 2015.
године,
Национална
стратегија
заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама,
Стратегија
подстицања и
развоја
страних
улагања

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
(до 2. септембра 2013. године Министарство финансија и привреде, министар мр
Млађан Динкић)

2. Министар

Саша Радуловић, од 2. септембра 2013. године
Игор Мировић, на основу Одлуке Председника Владе број: 035-00-4/2014-01 од 29.
јануара 2014. године

3. Делокруг

На основу члана 7а. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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;
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; надзор и именовање органа управљања и заступника капитала у
привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности са
већинским државним капиталом; надзор и управне послове у вези са привредним
регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних
друштава.* Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе и
на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и
комплементарних делатности; међународну сарадњу из области туризма; 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. 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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци
јавних овлашћења

Дирекција за мере и драгоцене метале; Агенција за страна улагања и промоцију
извоза; Агенција за мала и средња предузећа; Агенција за привредне регистре;
Агенција за осигурање и финансирање извоза; Агенција за лиценцирање стечајних
управника; Агенција за приватизацију; 67 овлашћених тела којима су овлашћењем
министра поверени послови оверавања мерила (списак у Регистру овлашћених тела је
доступан на
порталу www.tehnis.privreda.gov.rs)
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Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС” број 76/13),
прописано да даном ступања на снагу овог закона почињу да раде према положају и делокругу који је утврђен
овим законом Министарство финансија и Министарство привреде, док је члановима 2. и 4. наведеног закона
утврђена надлежност оба министарства. Подаци који се дају у наставку односе се на цео извештајни период,
односно на период 01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године.
Приоритетне обавезе Министарства привреде (у даљем тексту: Министарство), биле су:
1. завршетак приватизације друштвеног и државног капитала, путем тендера, аукцијске продаје,
продајом имовине и ликвидацијом/ стечајем;
2. продаја акција и удела из портфеља Акционарског фонда (тржиште капитала);
3. приватизација друштвеног капитала у предузећима организованим по Уредби о заштити имовине
делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ („Службени гласник РС“, бр.
31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009, 111/2009, 67/2010 и 73/2011) и
4. учешће у изради Програма реструктурирања јавних комуналих предузећа у Републици Србији.
У извештајном периоду, није било продаје путем тендера, аукције или јавног надметања. На тржишту
капитала је продато седам пакета акција са продајном ценом од 4,71 милиона евра.
Везано за стечајне поступке, било је 166 успешних продаја 21 стечајног дужника, са приходом од 1,75
милијарди динара.
Тренутно је у поступку реструктурирања 154 предузећа, од чега је друштвени капитал у 37 и државни
капитал у 117 предузећа - од којих у 65 предузећа после раскида купопродајног уговора
Акционим планом за окончање реструктурирања, дефинисане су активности на окончању поступка
реструктурирања једног броја предузећа. У вези са предузећима која су обухваћена првом групом Акционог
плана (27 предузећа), за 15 предузећа су донети закључци о обустави поступка реструктурирања, три одлуке о
окончању реструктурирања, док су за преосталих осам предузећа закључци припремљени и реализоваће се након
потврде друштава о релизацији социјалног програма. За једно предузеће („Технохемија”, Београд ), за које је
било предвиђено покретање стечајног поступка, биће урађен унапред припремљен план реорганизације (УППР).
За 15 предузећа је покренут стечајни поступак.
Поред наведеног, у посматраном периоду обављени су и следећи управни и вануправни послови: поводом
примене Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације
(„Службени гласник РС“, бр. 123/07 и 30/10) и уложених жалби грађана, запослених и бивших запослених на
управне акте Агенције за приватизацију, обрађено је 145 управних аката (закључци и решења).
Поступајући по налогу суда у управном спору против одлука другостепеног органа, а у вези примене
поменутог Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку
приватизације суду је достављено 24 одговора на тужбу тужиоца, а у поновном поступку по пресуди Управног
суда обрађено је 11 предмета.Када су у питањи захтеви за мишљење на Програм пословања јавних предузећа и
привредних друштава чији је оснивач Република Србија обрађено је 75 захтева, а у вези давања сагласности на
одлуке надлежних органа јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Република Србија (одлуке о
расподели добити, одлуке о покрићу губитка, одлуке о улагању капитала, утврђивању цене њихових производа и
услуга, финансијске извештаје јавних предузећа, оснивачка акта статуте и др.) обрађено је 65 захтева. Везано за
индустријску производњу, у 2013. години настављено је праћење реализације Акционог плана за спровођење
Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године (у даљем текст: Акциони
план). У вези са тим Министарство је током првог полугодишта 2013. године од свих заинтерeсованих страна
затражило извештај о реализацији мера и активности и предлоге за измене и/или допуне Акционог плана.
Закључак о изменама Закључка о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије и политике развоја
индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године Влада је донела 5. јула 2013. године.
Индустријска производња, у Републици Србији, у децембру 2013. године већа је за 0,5% у односу на
децембар 2012. године, а у односу на просек 2012. године већа је за 9,5%. Индустријска производња у периоду
јануар –децембар 2013. године, у односу на исти период 2012. године, већа је за 5,5%.
У циљу подршке очувању индустријске производње, укупне привредне активности, као и подршке
наставку процеса приватизације индустријских предузећа и структурног прилагођавања индустријског сектора,
Министарство је реализовало програме Владе за кредитну подршку привреди, наменске кредита за подстицање
производње, подстицање производње домаћих трактора и прикључних машина за тракторе и подстицање
производње и ремонта шинских возила. Током новембра 2013. године, започела је реализација Програма о
распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку привреди преко Фонда за развој Републике Србије, у
периоду од 11. септембра до 31. децембра 2013. године и посебних програма за кредитну подршку привредним
друштвима Корпорација Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој у реструктурирању, Индустрија машина и
компонената „14. Октобар” а.д. Крушевац у реструктурирању, ФЖВ „Желвоз” а.д. Смедерево у
реструктурирању, Концерн «Петар Драпшин» а.д. Младеновац у реструктурирању и „Аутосаобраћај” АД
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Крагујевац у реструктурирању, док Програм о условима и начину подстицања производње и ремонта шинских
возила у Републици Србији од 12. септембра до 31. децембра 2013. године, за потребе „Железнице Србије” а.д,
који је Влада усвојила 18. децембра 2013. године није реализован.
Из програма за кредитну подршку привреди подржано је 46 предузећа у поступку реструктурирања,
одобравањем наменских кредита за подстицање производње 28 предузећа, продато је око 600 домаћих трактора и
прикључних машина за тракторе и извршен ремонт 519 теретних вагона, једног путничког вагона, 8 локомотива,
четири обртна постоља и 317 осовинских склопова.
У извештајном периоду, у Министарству су обављени послови другостепеног управног поступка и
службеног (управног) надзора над радом и управним актима, како Агенције за привредне регистре, тако и
јединица локалних самоуправа надлежних за послове привреде, као и послови вануправног поступања.
Обављени су послови надзора-сертификације у области старих и уметничких заната и послова домаће радиности
у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно
пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
(„Службени гласник РС”, број 56/12).
У области инфраструктуре квалитета (ИК), издато је 2591 правних мишљења о потреби прибављања
одговарајуће исправе о усаглашености у области техничких прописа, 312 правних мишљења о примени прописа
из ове области, као и 388 мишљења о нацртима односно предлозима прописа других органа државне управе.
Донето је 59 решења која се односе на овлашћивање за обављање послова оверавања мерила, као и девет решења
која се односе на именовање за оцењивање усаглашености производа. Редовно је ажуриран ТЕХНИС портал
(www.tehnis.privreda.gov.rs), као информативни центар о техничкој регулативи Републике Србије са четири
регистра који садрже око 600 важећих техничких прописа, као и податке о 67 овлашћених тела за оверавање
мерила и 26 именованих тела за оцењивање усаглашености производа. Секретаријату ЦЕФТА je достављено пет
нотификација српских техничких прописа у припреми и 19 нотификација српских стандарда, преко контактне
тачке за спровођење правила о уклањању техничких баријера (Enquiry point). Припремљен је предлог пројекта за
ИПА 2013 који ће се реализовати кроз два уговора – Твининг „Подршка развоју индустрије кроз јачање
капацитета институција ИК и пружалаца услуга оцењивање усаглашености”, као и уговор о набавци испитне и
мерне опреме за Дирекцију за мере и драгоцене метале и тела за оцењивање усаглашености. Уз подршку GIZ
ACCESS програма сарадње са Немачком урађене су четири анализе стања у области ИК и припремљен Предлог
стратегије развоја инфраструктуре у Републици Србији квалитета за период 2014 -2020. Године.
У области развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, предузете су активности на
унапређењу пословног окружења и спроведене мере, односно програми подстицања конкурентности и
иновативности малих и средњих предузећа и предузетништва.
Министарство је припремило Нацрт стратегије развоја предузетништва и конкурентности за период
2014−2020. године са двогодишњим Акционим планом за период 2014−2015.године, која је наставак Стратегије
развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период 2008−2013. године.
У оквиру законодавних активности, Министарство је учествовало у припреми Нацрта закона о задругама и
Нацрта закона о предузетном капиталу. У вези Нацрта закона о задругама је спроведена јавна расправа, у складу
са Пословником Владе, и на интернет страници Министарства је објављен Извештај о спроведеној јавној
расправи.
Поред поменутих законодавних активности, на предлог Министарства Влада је усвојила и спровела
програме подршке малим и средњим предузећима у области развоја иновација и конкурентности (Програм
подршке иновативним брзорастућим МСП у 2013. години, Програм подршке малим предузећима за набавку
опреме у 2013. години, Програма стандардизованог сета услуга за мала и средња предузећа и предузетнике у
2013. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција), као и Програма подршке
активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години. Програм подршке малим
предузећима за набавку опреме у 2013. години, који је први пут и спроведен 2013. године, је изазавао велико
интересовање међу предузећима и кроз исти је подржано 78 предузећа са 92.926.715,03 динара.
Министарство је, координирало пројекте финансиране из ИПА фондова и других извора из ЕУ, као што су:
ИПА 2010 „Програм интегрисане подршке иновацијама”, програм „Подршка развоју МСП у Србији”, који
спроводи Европска банка за обнову и развој и SEЕNECO, финансиран из ЦИП програма ЕУ. Такође,
министарство је пратило и учествовало у спровођењу Програма за развој предузећа и иновација Западног
Балкана (ЕДИФ) и пројекта ЕУ „Центар за предузетничко учење Југоисточне Европе” (South East Eruopean
Centrе for Entrepreneurial Learning-SEECEL).
Министарство је обезбедило учешће и плаћање чланарине за програм Европске комисије - Оквирни
програм за конкурентност и иновативност (CIP), посебни Програм за предузетништво и иновације (EIP). Кроз
програм се финасирају пројекти у којима учествују органиизације из Републике Србије: Европска мрежа
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предузетништва, ментори женског предузетништва, SEЕNECO, пројекти везани за развој туризма и директне
гаранције Чачанској банци за микрофинансирање МСП.
Министарство је било укључено у процесе извештавања о примени европског оквира политике подршке
предузетништву, Акта о малим предузећима (СБА – Small Business Act). Активно је праћена реализација осам
уговора за вишегодишње пројекте у оквиру капиталног пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким центрима“ у складу са чл. 5. и 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013.
годину („Службени гласник РС“, број 114/2012) и Закључком којим је Влада Републике Србије дала сагласност
да Министарство преузме обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћања у више
година у оквиру овог пројекта. У току је реализација два пројекта, степен реализације пет пројеката је 100%, а
једног 90%. Припремљена су решења о преносу средстава за шест пројеката на износ од 42.293.267,11 динара.
Плаћања нису извршена. Такође је спроведено и активно праћење уговора у вези реализације пројекта израда
пројектне документације и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за означавање туристичке руте
„Пут римских царева“ – I фаза. Министарство је координирало радом три преговарачке групе у процесу
приступања Европској унији и то: Преговарачком групом 1 – кретање роба, Преговарачком групом 6 – право
привредних друштава и Преговарачком групом 20 предузетништво и индустрија, а представници Министарства
учествују у раду још 27 преговарачких група чијим радом руководе други органи државне управе или независне
институције.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

1.

I
Предлог закона о
приватизацији

2.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о стечају

3.

Предлог закона и изменама и
допунама Закона о Агенцији
за приватизацију

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ

II
Уређују се услови и поступак
приватизације друштвеног
капитала, врши се и продаја
државног капитала, капитала
аутономне покрајине и капитала
јединице локалне смоуправе
Законом о изменама и допунама
Закона о стечају, заједно са
предложеним Законом о
приватизацији, ствара се потреба
за регулисањем услова под којим
ће се средства из транзиционог
фонда користити за циљеве
предвиђене наведеним законима;
Закон омогућава да се ефикасније
наплаћују тешко наплатива
потраживања државних
поверилаца, као и потраживања
запослених из радног односа у
субјектима приватизације и у
правним лицима над којима је
отворен стечајни поступак

III
У процедури,
упућен
Народној
скупштини 30.
децембра

V
/

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 30.
децембра

/

/

Законом се усклађују овлашћења
Агенције са законским решењима
из Закона о стечају и Закона о
приватизацији; законска решења
утицаће могућност Агенције да
ефикасно остварује поверене
послове у приватизацији и
стечајном поступку; посредно,
законска решења ће повољно
утицати и на ефикасно и
траспарентно вођење стечајног и
приватизационог поступка и на
повећану одговорност учесника у

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 30.
децембра

/

/
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поступку
4.

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

Законом се усклађују овлашћења
Агенције са законским решењима
из Закона о стечају и Закона о
приватизацији; АОФИ треба да
обезбеди професионално и у
складу са највишим стандардима
струке управљање транзиционим
фондом, на тржишним условима

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 30.
децембра

/

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

I
Уредба
1
о утврђивању
подручја
4
бање „Бања Бечеј”
.

II
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11,68/12-одлука
УС и 72/12) и Закон
о бањама
(„Службени гласник
РС”, бр.80/92 и
67/63-др. закон)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
и Закон о бањама
(„Службени гласник
РС”, бр.80/92 и
67/63-др. закон)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) 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 и 72/12)
Члан 28. став 4.
Закона о туризму
(“Службени гласник
РС“, број 36/09,
88/10, 99/11-др.
закон, 93/12) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник

2.

Уредба
1
о утврђивању
подручја
5
бање „Матарушка
Бања”
.

3.

Уредба о условима и
начину подстицања
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години

4.

Уредба
1
о условима и
начину
2
доделе и
коришћења
.
кредитних
средстава за подстицање
квалитета туристичке
понуде

Опис
III
Утврђује се бањом подручје
насеља „Бања Бечеј” на
територији општине Бечеј

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
8/13
25. јануар

Референтни
документ
V
Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Утврђује се бањом подручје
насеља „Матарушка Бања” на
територији града Краљева

12/13
5. фебруар

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Уређени се услови и начин
расподеле средстава за
подстицање производње и
продаје трактора и
прикључних машина за
тракторе у Републици Србији
у 2013. години

14/13
13. фебруар

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

22/13
8. март

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Уређују се услови и начин
доделе и коришћења
кредитних средстава за
подстицање квалитета
туристичке понуде
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5.

Одлука
1
о усклађивању
пословања
8
Јавног
предузећа
.
за развој
планинског туризма „Стара
планина” Књажевац, са
Законом о јавним
предузећима

6.

Уредба о измени и
допунама Уредбе о
условима и начину
подстицања производње и
продаје трактора и
прикључних машина за
тракторе у Републици
Србији у 2013. години

7.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
поступку и начину
реструктурирања субјеката
приватизације

8.

Уредба
1
о највишем и
најнижем
6
износу
боравишне
.
таксе

РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 4. став 1, а у
вези са чланом 65.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) 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 и 72/12)
Члан 20ђ. Закона о
приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 38/01,
18/03, 45/05, 123/07,
123/07-др.закон,
30/10-др.закон,
93/12 и 119/12) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
и члана 104. став 2
Закон о туризму

Усклађује се пословање
Јавног предузећа за развој
планинског туризма „Стара
планина” Књажевац, са
Законом о јавним
предузећима

39/13
30. април

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Уређена расподела додатних
средстава за подстицања
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години

39/13
30. април

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Имајући у виду чињеницу да
је рок за окончање поступка
реструктурирања, најкасније
до 30. јуна 2014. године,
указује се потреба за
свеобухватним уређењем
поступка и начина продаје
имовине субјекта који се
реструктурира у поступку
приватизације.
Продају имовине би у складу
са предложеним одредбама
организовала и спроводила
Агенција за приватизацију, и
то на основу уредбе и
програма реструктурирања,
који у складу са законом има
снагу извршне исправе.
Предлогом уредбе, у случају
продаје имовине, прописује
се примена метода јавног
надметања или јавног
прикупљања понуда писаним
путем
Утврђују се највиши и
најнижи износ боравишне
таксе

44/13
21. мај

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

44/13
21. мај

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије
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9.

Уредба о изменама Уредбе
о висини и начину плаћања
накнада за спровођење
оверавања мерила,
метролошких експертиза,
испитивање типа мерила,
испитивање претходно
упакованих производа и
других послова из области
метрологије

(„Службени гласник
РС”, бр.36/09, 88/10,
99/11-др. закон и
93/12)
Члан 35. став 3.
Закона о
метрологији
(„Службени гласник
РС”, број 30/10)

10. Уредба о висини и начину
плаћања накнада за
извршавање послова у вези
са испитивањем и
жигосањем предмета од
драгоцених метала

Члан 30. став 3.
Закона о контроли
предмета од
драгоцених метала
(„Службени гласник
РС”, број 36/11)

11. Уредба
1
о изменама Уредбе
о7условима које мора да
испуњава
.
здравствена
установа за пружање
угоститељских услуга

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,

Утврђују се накнаде за
спровођење оверавања
мерила, метролошких
експертиза, испитивања типа
мерила, испитивања
претходноупакованих
производа и мерних боца
ради провере испуњености
метролошких захтева и
других послова које спроводи
Дирекција за мере и
драгоцене метале у складу са
Законом о метрологији, као и
начин плаћања тих накнада;
висина накнада утврђена је у
складу са одредбама
Правилника о методологији и
начину утврђивања трошкова
пружања јавне услуге
Утврђују се накнаде за
спровођење испитивања и
жигосања предмета, вршење
хемијских анализа
драгоцених метала, легура и
предмета, испитивања опреме
која служи за испитивање
предмета од драгоцених
метала, утврђивања
испуњености услова за
доношење решења о знаку
произвођача, увозника,
односно заступника,
утврђивања испуњености
услова за доношење решења
о испитивању и жигосању
предмета у пословним
просторијама произвођача
или увозника, као и за
извршавање других послова у
вези са испитивањем и
жигосањем предмета, које
сносе произвођачи, увозници,
односно имаоци предмета у
својини грађана, као и други
субјекти који су поднели
захтев Дирекцији или
овлашћеном телу;
висина накнада утврђена је у
складу са одредбама
Правилника о методологији и
начину утврђивања трошкова
пружања јавне услуге
(„Службени гласник РС”,
број 14/13)
Одређују се услови које мора
да испуњава здравствена
установа која пружа
угоститељске услуге трећим
лицима.

50/13
7. јун

/

50/13
7. јун

/

54/13
21. јун

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије
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трећим лицима

12. Одлука
1
о усклађивању
пословања
9
Јавног
предузећа
.
„Скијалишта
Србије” Београд, са
Законом о јавним
предузећима

13. Уредба
1
о изменама и
допунама
3
Уредбе о
условима
.
и начину доделе
и коришћења кредитних
средстава за подстицање
квалитета туристичке
понуде

14. Уредба о утврђивању
Програма подршке малим
предузећима за набавку
опреме у 2013. години

15. Уредба о утврђивању
Програма подршке
иновативним брзорастућим
малим и средњим
предузећима у 2013. години

16. Уредба о изменама Уредбе

65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
и члана 60. став 6.
Закон о туризму
(„Службени гласник
РС”, бр.36/09, 88/10,
99/11-др. закон и
93/12)
Члан 4. став 1, а у
вези са чланом 65.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12),
Члан 28. став 4.
Закона о туризму
(“Службени гласник
РС“, број 36/09,
88/10, 99/11-др.
закон, 93/12) 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 и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 7. Закона о

Усклађује се пословање
Јавног предузећа
”Скијалишта Србије”
Београд, са Законом о јавним
предузећима

54/2013
21. јун

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Уређују се услови и начин
доделе и коришћења
кредитних средстава за
подстицање квалитета
туристичке понуде

68/13
1. август

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке малим
предузећима за набавку
опреме у 2013. години

75/13
25. август

/

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке
иновативним брзорастућим
малим и средњим
предузећима у 2013. години

102/13
22. новембар

/

102/13

/

Уређују се услови и
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о утврђивању Програма
стандардизованог сета
услуга за мала и средња
предузећа и предузетнике у
2013. години који се
реализује преко
акредитованих
регионалних развојних
агенција

17. Уредба о изменама Уредбе
о утврђивању Програма
подршке активностима
удружења за подстицање
развоја предузетништва у
2013. години

18. Уредба о изменама Уредбе
о утврђивању Програма
подршке иновативним
брзорастућим малим и
средњим предузећима у
2013. години

19. Уредба о измени Уредбе о
мерама подршке
грађевинској индустрији
кроз дугорочно стамбено
кредитирање у 2013.
години

20. Закључак
2
05
0 број: 023-328/2013-1 од
24.
. јануара 2013. године

21. Закључак
5

буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/ 05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/ 05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/ 05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12“ и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/ 05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и
72/12-допуна)
Члан 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)
Члан 7. Закона о

критеријуми за спровођење
Програма стандардизованог
сета услуга за мала и средња
предузећа и предузетнике у
2013. години који се
реализује преко
акредитованих регионалних
развојних агенција

22. новембар

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке
активностима удружења за
подстицање развоја
предузетништва у 2013.
години

102/13
22. новембар

/

Утврђује се Програм
подршке иновативним
брзорастућим малим и
средњим предузећима у 2013.
години

102/13
22. новембар

/

Уређују се услови и
критеријуми за дугорочно
стамбено кредитирање у
2013. години

113/13
22. новембар

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија развоја

Закључак којим се Влада
саглашава са извештајем о
досадашњим реализацијом
уговора о изградњи
топионице и фабрике
сумпорне киселине „РТБ
Бор”.
Усваја се Програм распореда
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05
2 број: 401-275/2013 од 24.
јануара
.
2013. године

22. Закључак
05 број: 023-378/2013-1
од 24. јануара 2013. године

23. Закључак
2
05
1 број: 420-629/2013 од 4.
фебруара
.
2013. године

24. Закључак
2
05
2 број: 023-769/2013 од
12.
. фебруара 2013. године

25. Закључак
05 број: 401-1064/2013
од 12. фебруара 2013.
године

буџету Републике
Србије за 2013.
Годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)

26. Закључак
05 број: 401-1111/2013-1 од
12. фебруара 2013. године

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

27. Закључак
05 број: 46-9293/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

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

и коришћења субвенција и
дотација намењених за развој
туризма у 2013. Години

Усвојен Извештај о
досадашњој реализацији
уговора за реконструкцију
топионице и изградњу нове
фабрике сумпорне киселине,
закључен између РТБ Бор и
SNC Lavalin
Усвојен Програм о
распореду и коришћењу
средстава за наменске
кредите за подстицање
производње у 2013. години

туризма
Републике Србије

/

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Препорука Владе да Фонд за
развој отпише дуг АД
„Електропорцелан“,
Аранђеловац

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Дата сагласност да
Министарство финансија и
привреде преузме обавезе по
уговорима које се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћања у више година за
капитални пројекат
„изградња туристичке
инфраструктуре и
супраструктуре у
туристичким центрима”
Дата сагласност да Република
Србија издвоји средства за
финансирање нивелације
земљишта у граду Врању,
ради несметаног отпочињања
градње нове фабрике за
производњу обуће и ради
омогућавања реализације
инвестиционог пројекта
друштва „Тechnic
Development” доо Београд
основаног од стране „Geox
Group” Италија
Дата сагласност на нацрт
споразума о утврђивању
удела у друштвеним
предузећима на основу унете
имовине између „Commerce
Ljubljana” d.d. Љубљана,

/

/

/

/

/

/
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68/12-УС и 72/12)
28. Закључак
05 број: 46-9297/2012-2
од 12. фебруара 2013.
године

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

29. Закључак
05 број: 401-813/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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) и
Уредба 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
и 124/12)
Члан 43. Став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12), а у вези
са чланом 7. Закона
о буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12)

30. Закључак
05 број: 11-1039/2013
од 12. фебруара 2013.
године

31. Закључак
05 број: 401-1310/2013
од 22. фебруара 2013.
године

32. Закључак
2
05
3 број: 023-885/2013 од 22.
фебруара
.
2013. године

33. Закључак
2
05
4 број: 340-1401/2013 од
22.
. фебруара 2013. године

Република Словенија и
Предузећа „MB commerce”
д.о.о. Београд
Дата сагласност на нацрт
споразума о утврђивању
удела у друштвеним
предузећима на основу унете
имовине између „Birostroj
computers” d.d. Марибор,
Република Словенија и
Друштвеног предузећа
„Бирострој” Нови Београд
Закључак о потреби заштите
права инвеститора у случају
накнадне измене закона и
других прописа

/

/

/

/

/

/

/

/

Усвојен текст Анекса бр. 2.
Уговора о спровођењу прве
продаје бесплатних акција
грађана и текст Анекса II
Уговора о регулисању
међусобних права и обавеза
по Уговору о спровођењу
прве продаје бесплатних
акција грађана и Уговора о
давању овлашћења за пријем
налога клијената банке за
прву продају акција без
накнаде и овлашћење
министра финансија и
привреде да потпише анексе
ових уговора

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Усвојен Програм о условима
и начину подстицања
производње и ремонта
шинских возила у Републици
Србији за 2013. годину, за
потребе „Железнице Србије”
а.д

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Закључак у вези са
предузимањем мера за
опоравак „ЈАТ Аirways” ад
Београд

Закључак се односи на
регулисање обавеза насталих
по основу доприноса за
обавезно здравствено
осигурање за одређена
привредна друштва
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34. Закључкак
5
05
6 број: 401-1623/2013 од
28.
. фебруара 2013. године

35. Закључак
5
05
7 број: 401-1545/2013 од
28.
. фебруара 2013. године

36. Закључак
05 број: 401-1622/2013
од 28. фебруара 2013.
године

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

37. Закључак
05 број: 420-1719/2013
од 28. фебруара 2013.
године

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

38. Закључак
05 број: 021-1830/2013
од 7. марта 2013. године

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

39. Закључак
05 број: 41-1829/2013
од 7. марта 2013. године

40. Закључак
05 број: 480-1547/2013-1 од
7. марта 2013. године

41. Закључак
2
05
5 број: 483-1874/ 2013 од
7.. марта 2013. године

42. Закључак
05 број: 023-2148/2013
од 14. марта 2013. године

Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за Јавно
предузеће „Стара планина” за
2013. годину

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за Јавно
предузеће „Скијалишта
Србије” за период од 1.
јануар -31. децембар 2013.
године
Дата сагласност да
министарство надлежно за
послове туризма плаћа
чланарине за чланство
туристичке организације
Србије у међународним
организацијама из области
туризма
Усвојен Программера за
јачање кредитног и
гаранцијског потенцијала
лица чији је оснивач
Републике Србије, а која се
баве кредитним пословима,
пословима осигурања или
пословима издавања
гаранција у 2013. години
Прихваћен Годишњи
извештај о раду Агенције за
привредне регистре за 2012.
годину

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

/

Дата сагласност на расподелу
добити Агенције за
привредне регистре за 2012.
годину

Прихваћен Годишњи
финансијски извештај –
завршни рачун Агенције за
приватизацију за 2012.
годину
Сагласност Владе да се
компанији „Хисар“ отпише
царински дуг у износу 52.819.
908,21 динара

Усвојен Извештај о поступку
проналажења стратешког
партнера за привредно
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43. Закључак
2
05
6 број: 023-2197/2013-1 од
21.
. марта 2013. године

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

44. Закључак
2
05
7 број: 340-2276/2013 од
21.
. марта 2013. године

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

45. Закључак
05 број: 023-2397/2013-1 од
21. марта 2013. године

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

46. Закључак
05 број: 037-2398/2013
од 21. марта 2013. године

47. Закључак
2
05
8 број: 420-2586/2013 од
28.
. марта 2013. године

48. Закључак
05 број: 420-2591/2013
од 28. марта 2013. године

49. Закључак
05 број: 119-2588/2013
од 28. марта 2013. године

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

друштво „Железара
Смедерево” д.о.о. Смедерево
Сагласност Влада да се
потраживања Министарства
финансија и привреде Пореске управе, у износу
11.996.256,66 динара, измире
путем конверзије у основни
капитал привредног друштва
„Гумопластика”-Бујановац
Прихвата се Извештај о
реализацији Програма о
условима и начину
подстицања производње и
ремонта шинских возила у
Републици Србији за потребе
„Железнице Србије” а.д, од 2.
августа до 31. децембра 2012.
године
Усвојен Протокол о
регулисању међусобних
односа између Републике
Србије и Фиат аутомобили
Србија доо Крагујевац
поводом додатног улагања и
запошљавања
Прихваћена Платформа за
закључење Уговора о
заједничком улагању између
Републике Србије и Al Dahra
Agricultural Company LLC из
Уједињених Арапских
Емирата и учешће делегације
Републике Србије у
разговорима са
представницима државног и
приватног сектора
Уједињених Арапских
Емирата
Усваја се Програм о
допунама Програма о
распореду и коришћењу
средстава за наменске
кредите за подстицање
производње у 2013. години
Закључак се односи на
издавању гаранције Фонда за
развој Републике Србије у
корист акционарског друштва
„Тигар” Пирот
Препоручује се Агенцији за
приватизацију да ангажује
независног проценитеља за
процену вредности објеката
обухваћених предуговором у
вези са пројектом
инвестиционог улагања у

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

/

/

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

/
/
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50. Закључак
05 број: 037-2703/2013
од 28. марта 2013. године

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

51. Закључак
05 број: 420-2993/2013
од 5. априла 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 8. став 1.
Уредбе о условима
и начину
производње и
продаје трактора и
прикључних
машина за тракторе
у Републици Србији
(„Службени гласник
РС”, бр. 2/12, 90/12
и 102/12) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12),

52. Закључак
05 број: 021-2334/2013
од 5. априла 2013. године

53. Закључак
05 број: 400-2335/2013
од 5. априла 2013. године

54. Закључак
2
05
9 број: 401-2554/2013 од
12.
. априла 2013. године

55. Закључак
3
05
0 број: 42-2556/2013 од 12.
априла
.
2013. године

56. Закључак
3

Члана 43. став 3.

пољопривреду између
Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата
Прихваћена Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на преговорима за
закључивање Уговора о
заједничком улагању између
Републике Србије и Al Dahra
Agricultural Company Llc из
Уједињених Арапских
Емирата
Закључак којим се одобрава
издавање гаранција Фонда за
развој Републике Србије у
вези са захтевом „Железаре
Смедерево” доо Смедерево
Прихваћен Извештајо раду
Агенције за лиценцирање
стечајних управника за 2012.
годину

/
/

/

/

/

Прихваћен Финансијски
извештајАгенције за
лиценцирање стечајних
управника за 2012. годину

Прихвата се Извештај о
коришћењу средстава за
подстицање производње и
продаје трактора и
прикључних машина за
тракторе у Републици Србији
у 2012. години, за период од
1. јануара до 31. децембра
2012. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Прихвата се Извештај о
реализацији Програма о
распореду и коришћењу
средстава за кредитну
подршку привреди преко
Фонда за развој Републике
Србије за период од 2.
августа до 31. децембра 2012.
године
Усваја се Програм о

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и

200

05
1 број: 340-3085/2013 од
12.
. априла 2013. године

57. Закључак
5
05
8 број: 401-3215/2013 од
12.
. априла 2013. године

58. Закључак
05 број: 351-3222/2013
од 12. априла 2013. године

59. Закључак
05 број: 337-2555/2013
од 12. априла 2013. године

60. Закључак
05 број: 337-3287/2013
од 12. априла 2013. године

61. Закључак
05 број: 337-3288/2013
од 12. априла 2013. године

62. Закључак
05 број: 02-3551/2013
од 23. априла 2013. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12), а у вези
са чланом 7. Закона
о буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
Члан 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)

Члан 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)
Члан 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)

Члан 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)
Члан 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)

изменама Програма о
условима и начину
подстицања производње и
ремонта шинских возила у
Републици Србији за 2013.
Годину, за потребе ЈП
„Железнице Србије”

политика развоја
индустрије
Републике Србије

Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
Привредно друштво „Парк
Палић” д.о.о. за 2013. годину
Дата сагласност јавном
предузећу „Стара планина”
Књажевац да, у име и за
рачун Републике Србије као
власника грађевинског
земљишта, врши
инвеститорска права на
локацијама на којима је
планским документима
предвиђена изградња
објеката на Старој планини
Усваја се Писмо о намерама
за приступање Републике
Србије Конвенцији о
контроли и жигосању
предмета од драгоцених
метала
Усваја се Меморандум о
разумевању у вези
инвестиционог пројекта за
развој логистичких и
транспортних објеката на
реци Дунав, од стране
компаније Ал Дахра, између
Републике Србије, града
Панчева и компаније Ал
Дахра Холдинг ЛЛЦ
Усвојен Меморандум о
разумевању о инвестиционој
сарадњи у области речног
транспорта између Републике
Србије и компаније Ал Дахра
Холдинг ЛЛЦ
Образовано Координационо
тело за спровођење
активности на реализацији
пројекта који обухвата
системе за наводњавање који
се финансирају из кредита
Фонда за развој Абу Дабија
из Уједињених Арапских
Емирата

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/
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63. Закључак
05 број: 021-3115/2013
од 23. априла 2013. године

64. Закључак
05 број: 337-3609/2013
од 30. априла 2013. године

65. Закључак
5
05
9 број: 023-3646/2013 од
30.
. априла 2013. године

66. Закључак
05 број: 420-3828/2013-3 од
30. априла 2013. године

67. Закључак
05 број: 336-3890/2013-1 од
15. маја 2013. године

68. Закључак
3
05
2 број: 420-3371/2013 од
20.
. маја 2013. године

69. Закључак
5
05
3 број: 401-3860/2013 од
20.
. маја 2013. године

70. Закључак
3
05
3 број: 401-3545/2013 од
4.. јуна 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 7. Уредбе о
условима и начину
подстицања
производње,
продаје и

Прихваћен Извештајо раду
Агенције за приватизацију за
2012. годину

Прихваћен Извештајса
преговора у вези са
закључивањем Меморандума
о разумевању у вези
инвестиционог пројекта за
развој логистичких и
транспортних објеката на
реци Дунав, од стране
компаније Ал Дахра
Усваја се Програм пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу „Парк Палић”,
Палић за 2013. годину

Дата сагласност за издавање
гаранције Агенције за
осигурање и финансирање
извоза Републике Србије ад
Ужице у вези са захтевом
Јавног предузећа
„Југоимпорт-СДПР” Београд
Усваја се Оквирни споразум
о регулисању међусобних
права и обавеза између
Републике Србије, града
Јагодине и компаније Vibac

/

/

/
/

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

/

/

/

/

Усваја се Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава за наменске
кредите за подстицање
производње у 2013. години

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
субвенција и дотација
намењених за развој туризма
у 2013. години

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Прихвата се Извештај о
коришћењу средстава за
подстицање производње, и
продаје нових аутобуса
произведених у Републици

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
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71. Закључак
05 број: 420-3579/2013-1 од
4. јуна 2013. године

72. Закључак
05 број: 421-3578/2013-1 од
4. јуна 2013. године

73. Закључак
05 број: 420-3581/2013-1 од
4. јуна 2013. године

спровођења
субвенционисања
куповине аутобуса
произведених у
Републици Србији у
2012. Години
(„Службени гласник
РС”, бр. 2/12, 35/12,
90/12 и 102/12) 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 и 72/12),
Члан 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)
Члан 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)
Члан 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)

74. Закључак
05 број: 42-3843/2013
од 4. јуна 2013. године

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

75. Закључак
05 број: 018-05-4698/2013-1
од 6. јуна 2013. године

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

76. Закључак
05 број: 420-4818/2013

Србији у 2012. години

Прихваћен Извештајо
реализацији уредби којима се
уређују услови и критеријуми
за субвенционисање
каматних стопа за кредите за
одржавање ликвидности и
финансирање трајних
обртних средстава за период
2009-2012. године.
Прихваћен Извештајо
реализацији уредби којима се
уређују услови и критеријуми
за субвенционисање
каматних стопа за кредите за
инвестиције за период 20102012. године
Прихваћен Извештајо
реализацији уредби којима се
уређују услови и критеријуми
за субвенционисање каматне
стопе за потрошачке кредите
и кредите за правна лица,
односно финансијски лизинг,
за набавку одређених трајних
потрошних добара и услуга
за период 2009-2012. године
Прихваћен Извештајо
реализацији програма о
распореду и коришћењу
средстава враћених у 2012.
години фонду за развој
Републике Србије по основу
Програма за кредитирање
давања у лизинг машина и
опреме од 2007. до 2011.
године, за период од 1.
јануара до 31. децембра 2012.
године
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Кабинета
министара Украјине о
сарадњи у области туризма
Одобрено издавање гаранције
Фонда за развој Републике

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

203

од 6. јуна 2013. године

77. Закључак
3
05
4 број: 401-3546/2013 од
18.
. јуна 2013. године

78. Закључак
4
05
0 број: 023-4314/2013-1 од
18.
. јуна 2013. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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), а у вези
са са чланом 9.
Уредбе о условима
и начину
подстицања
производње,
ремонта и продаје
грађевинских
машина,
производње и
продаје теретних
возила и
специјалних
надградњи на
камионским
шасијама и
спровођења
субвенционисања
куповине теретних
воѕила
произведених у
Републици Србији
заменом старо за
ново у 2012. години
(„Службени гласник
РС”, бр. 2/12, 35/12,
90/12 и 102/12)
Члан 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)

79. Закључак
4
05
1 број: 023-4315/2013 од
18.
. јуна 2013. године

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

80. Закључак
4
05
2 број: 023-4317/2013 од
18.
. јуна 2013. године

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

Србије у вези са захтевом
„Железаре Смедерево” доо
Смедерево и гарантује
испуњење обавезе фонда по
основу издате гаранције
Прихвата се Извештај о
коришћењу средстава за
подстицање производње,
ремонта и продаје
грађевинских машина,
производње и продаје
теретних возила и
специјалних надградњи на
камионским шасијама и
спровођења
субвенционисања куповине
теретних воѕила
произведених у Републици
Србији заменом старо за ново
у 2012. години

Препоручује се Управном
одбору Агенције за
приватизацију доношење
одлуке за пренос удела
Агенције за приватизацију у
Ветеринарској станици
„Сомбор” на Републику
Србију и даје се сагласност за
пренос акција са Републике
Србије на град Сомбор, без
накнаде
Препоручује се Управном
одбору Агенције за
приватизацију доношење
одлуке за пренос удела
Агенције за приватизацију у
Ветеринарској станици
„Ириг” на Републику Србију
и даје се сагласност за пренос
акција са Републике Србије
на општину Ириг, без
накнаде
Препоручује се Управном
одбору Агенције за
приватизацију доношење

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
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РС”, бр. 55/05, 71/05
-исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12 УС и 72/12)

81. Закључак
4
05број:
3
023-4320/2013 од
18.
. јуна 2013. године

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

82. Закључак
05 број: 351-4927/2013
од 18. јуна 2013. године

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

83. Закључак
05 број: 420-5115/2013
од 18. јуна 2013. године

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

84. Закључак
05 број: 336-3337/2013
од 25. јуна 2013. године

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

85. Закључак
05 број: 023-5776/2013-3 од
27. јуна 2013. године

86. Закључак
05 број: 420-5352/2013
од 27. јуна 2013. године

одлуке за пренос удела
Агенције за приватизацију у
Ветеринарској станици
„Гаџин Хан” на Републику
Србију и даје се сагласност за
пренос акција са Републике
Србије на општину Гаџин
Хан, без накнаде
Препоручује се Управном
одбору Агенције за
приватизацију доношење
одлуке за пренос удела
Агенције за приватизацију у
Ветеринарској станици
„Жагубица” на Републику
Србију и даје се сагласност за
пренос акција са Републике
Србије на општину
Жагубица, без накнаде
Дата сагласност да Рударскотопионичарски басен Бор
доо, Бор – у
реструктурирању, у име и за
рачун Републике Србије као
власника на грађевинском
земљишту, врши
инвеститорска права на
реализацији пројекта
реконструкције топионице и
доградњи фабрике сумпорне
киселине у индустријској
зони РТБ Бор
Усвојена измена Закључка
којим се одобрава издавање
гаранције Фонда за развој
Републике Србије у вези са
захтевом „Железаре
Смедерево” д.о.о. Смедерево
и гарантује испуњење обавезе
Фонда по основу издате
гаранције
Усвојен Споразум о
регулисању међусобних
права и обавеза између
Републике Србије и
привредног друштва „Falke
Serbia” доо Београд поводом
улагања у град Лесковац
Прихваћен Акциони план за
окончање реструктурирања
са освртом на статус осталих
предузећа у поступку
приватизације из
портофолија Агенције за
приватизацију
Одобрава се издавање
гаранција Фонда за развој
Републике Србије у вези са
захтевом привредног
друштва „Тигар” ад Пирот

Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
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87. Закључак
05 број: 337-5487/2013-1 од
27. јуна 2013. године

88. Закључак
3
05
5 број: 30-4533/2013-1 од
5.. јула 2013. године

89. Закључак
6
05
0 број: 332-5987/2013 од
16.
. јула 2013. године

90. Закључак
6
05
1 број: 332-5985/2013 од
16.
. јула 2013. године

91. Закључак
3
05
6 број: 420-5963/2013 од
19.
. јула 2013. године

92. Закључак
5
05
4 број: 401-6227/2013 од
23.
. јула 2013. године

93. Закључак
05 број: 023-6261/2013
од 31. јула 2013. године

94. Закључак
05 број: 023-6845/2013-1 од
9. августа 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник”, бр.55/05,
71/05-испр., 101/07,
65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12)
Члан 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)
Члана 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12, 59/13) 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 и 72/12)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,

УсвојенМеморандум о
разумевању између
Републике Србије, града
Ниша и компаније Johnson
Electric International ag,
Швајцарска, поводом
улагања у град Ниш
Усвојене измене Закључка 05
Број: 30-9715/2011-2 од 22.
децембра 2011. године о
усвајању Акционог плана за
спровођење Стратегије и
политике развоја индустрије
Републике Србије од 2011. до
2020. године
Усваја се Уговор о изменама
Уговора о оснивању Друштва
са ограниченом
одговорношћу за развој
туризма „Тврђава Голубачки
град”

/
/

61/13
12. јул

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Усваја се Уговор о изменама
Уговора о оснивању Друштва
са ограниченом
одговорношћу за развој
туризма „Добродошли у
Лепенски Вир”

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

Усваја се Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава за наменске
кредите за подстицање
производње у 2013. години

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
субвенција и дотација
намењених за развој туризма
у 2013. години

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

УсвојенПрограм мера и
активности у поступку
реструктурирања привредних
друштава која се баве
пољопривредном делатношћу

/

/

Дата сагласностна конверзију
потраживања Републике
Србије према привредном
друштву за производњу и
прераду челика „Железара
Смедерево” д.о.о.Смедерево,

/

/

206

68/12-УС и 72/12)
95. Закључак
3
05
7 број: 420-7040/2013 од
16.
. августа 2013. године

96. Закључак
3
05
8 број: 42-6505/2013 од 28.
августа
.
2013. године

97. Закључак
4
05
4 број: 42-9415/2013 од 1.
новембра
.
2013. године

98. Закључак
4
05
5 број: 420-9421/2013 од 1.
новембра
.
2013. године

99. Закључак
4
05
6 број: 420-9854/2013 од
19.
. новембра 2013. године

100. Закључак
5
05
5 број: 401-10038/2013 од
25.
. новембра 2013. године

Члан 43. Став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
–исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12 –
УС и 72/12)
Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12), а у вези
са чланом 7. Закона
о буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13), на
предлог
Министарства
привреде
Члан 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)
Члан 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)

Члана 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12, 59/13) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,

у капитал Републике Србије у
том привредном друштву
Усваја се Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава за наменске
кредите за подстицање
производње у 2013. години
Усваја се Извештај о
реализацији Програма о
распореду и коришћењу
средстава за кредитну
подршку привреди преко
Фонда за развој Републике
Србије за 2013. годину, од 1.
јануара до 30. јуна 2013.
године
Прихвата се Извештај о
реализацији Програма о
распореду и коришћењу
средстава за кредитну
подршку привреди преко
Фонда за развој Републике
Србије за 2013. годину, од 1.
јануара до 28. августа 2013.
године и усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава за кредитну
подршку привреди преко
Фонда за развој Републике
Србије, у периоду од 11.
септембра до 31. децембра
2013. године
Прихвата се Програм мера за
кредитну подршку
привредном друштву
„Корпорација Фабрика
аутомобила Прибој” а.д.
Прибој у реструктурирању
Прихвата се Програм мера за
кредитну подршку
привредним друштвима
Индустрија машина и
компонената „14. октобар”
а.д. Крушевац у
реструктурирању, ФЖВ
„Желвоз” а.д. Смедерево у
реструктурирању и Концерн
„Петар Драпшин” а.д.
Младеновац у
реструктурирању
Усваја се Програм о
изменама и допунама
Програма распореда и
коришћења субвенција и
дотација намењених за развој
туризма у 2013. години

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије
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101. Закључак
4
05
7 број: 420-10180/2013-1
од
. 28. новембра 2013.
године

102. Закључак
4
05
8 број: 420-10483/2013 од
4.. децембра 2013. године

103. Закључак
4
05
9 број: 340-10553/2013 од
18.
. децембра 2013. године

104. Закључак
5
05
0 број: 023-10168/2013 од
18
. децембра 2013. године

71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 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)

Члан 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)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12), а у вези
са чланом 7. Закона
о буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13), на
предлог
Министарства
привреде
Члан 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) и
Уредба 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
и 124/12)

Прихвата се Програм о
допунама Програма мера за
кредитну подршку
привредним друштвима
Индустрија машина и
компонената „14. октобар”
а.д. Крушевац у
реструктурирању, ФЖВ
„Желвоз” а.д. Смедерево у
реструктурирању и Концерн
„Петар Драпшин” а.д.
Младеновац у
реструктурирању
Прихвата се Програм мера за
кредитну подршку
привредном друштву
„Аутосаобраћај” а.д. Прибој
у реструктурирању

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Прихвата се Извештај о
реализацији Програма о
условима и начину
подстицања производње и
ремонта шинских возила у
Републици Србији за 2013.
годину, за потребе
„Железнице Србије” а.д, од 1.
јануара до 28. августа 2013.
године и усвојен Програм о
условима и начину
подстицања производње и
ремонта шинских возила у
Републици Србији од 12.
септембра до 31. децембра
2013. године, за потребе
„Железнице Србије” а.д
Даје се сагласност да се
обавеза која је настала према
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“
и према „Банци Поштанској
штедионици“а.д. у вези са
трошковима у поступку
реализације дистрибуције и
продаје акција измири из
дела средстава која су
опредељена оснивачу
Одлуком управног одбора ЈП
ПТТ саобраћаја „Србија“ и
усвојен текст Анекса бр. 2.
Уговора о спровођењу прве
продаје бесплатних акција
грађана и текста Анекса II
Уговора о регулисању
међусобних права и обавеза
по Уговору о спровођењу
прве продаје бесплатних
акција грађана и Уговору о
давању овлашћења за пријем
налога клијената банке за

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
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105. Закључак
5
51број: 42-11125/2013 од 25.
децембра
.
2013. године

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

106. Закључак
6
05
2 број: 401-10821/2013-2
од
. 25. децембра 2013.
године

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

прву продају акција без
накнаде и овлашћење
министара привреде да
потпише анексе уговора.
Министарство привреде и
Фонд за развој Републике
Србије се обавезују да
изврше уплату средстава за
позајмице у висини
минималне нето зараде за
децембар 2013. године
запосленима у ИМК „14.
октобар” а.д. Крушевац у
реструктурирању, ФЖВ
„Желвоз” а.д. Смедерево у
реструктурирању и Концерн
„Петар Драпшин” а.д.
Младеновац у
реструктурирању
Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за Јавно
предузеће „Скијалишта
Србије”, Београд за 2013.
годину

/

Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

/

Стратегија развоја
туризма
Републике Србије

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Референтни
документ

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
1/13
4. јануар

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о опреми и заштитним
системима намењеним за
употребу у потенцијално
експлозивним атмосферама

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

III
НПАА

2.

Правилник о буци коју емитује
опрема која се употребљава на
отвореном простору

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

НПАА

1/13
4. јануар

3.

Правилник о начину утврђивања
испуњености услова за
именовање тела за оцењивање
усаглашености мерила
Правилник о условима за
добијање знака произвођача
предмета од драгоцених метала,
као и знака увозника, односно
заступника

Члан 16. став 10. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)

/

2/13
9. јануар

Члан 8. став 4 и члан 14.
Закона о контроли
предмета од драгоцених
метала („Службени гласник
РС”, број 36/11)

/

7/13
23. јануар

Члан 15. став 4. Закона о
контроли предмета од
драгоцених метала
(„Службени гласник РС”,
број 36/11)
Члан 15. ст. 2. и 3. Закона о

/

7/13
23. јануар

НПАА

17/13

Ред.
бр.
1.

4.

5.

Правилник о државним
жиговима за предмете од
драгоцених метала

6.

Правилник о вагама са
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7.

8.

неаутоматским
функционисањем
Правилник о начину
подстицања производње и
продаје трактора и прикључних
машина за тракторе у Републици
Србији у 2013. години
Правилник о утврђивању Листе
српских стандарда из области
опште безбедности производа

9.

Списак српских стандарда из
области електричне опреме
намењене за употребу у оквиру
одређених граница напона

10.

Списак српских стандарда из
области машина

11.

Списак српских стандарда из
области електромагнетске
компатибилности

12.

Правилник о обрасцу и
садржини службене
легитимације лица овлашћених
за вршење надзора над
предметима од драгоцених
метала
Правилник о претходно
упакованим производима

13.

14.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о врсти и
условима гаранција путовања,
начин активирања, као и другим
условима које мора да испуни
организатор путовања у

метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 5. Уредбе о условима
и начину подстицања
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години
Члан 7. став 2. Закона о
општој безбедности
производа („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 8.
Правилника о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру
одређених граница напона
(„Службени гласник РС”,
број 13/10)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 7.
Правилника о безбедности
машина („Службени
гласник РС”, број 13/10)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 7. став 1.
Правилника о
електромагнетској
компатибилности
(„Службени гласник РС”,
број 13/10)
Члан 35. став 4. Закона о
контроли предмета од
драгоцених метала
(„Службени гласник РС”,
број 36/11)
Члан 29. став 3, члан 30.
став 2. и члан 32. став 3.
Закона о метрологији
(„Службени гласник РС”,
број 30/10)
Члан 53. став 6. Закона о
туризму („Службени
гласник”, бр. 36/09, 88/10,
99/11-др. закон и 93/12)

21. фебруар
22/13
8. март

/

26/13
20. март

/

26/13
20. март

/

26/13
20. март

/

26/13
20. март

/

35/13
17. април

НПАА

43/13
17. мај

Стратегијa
развоја
туризма
Републике
Србије

44/2013
21. мај
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15.

зависности од врсте
организованог путовања
Правилник о измени и допунама
Правилника о начину
подстицања производње и
продаје трактора и прикључних
машина за тракторе у Републици
Србији у 2013. години

16.

Правилник о техничким и
другим захтевима у погледу
израде предмета од драгоцених
метала

17.

Списак српских стандарда из
области опреме и заштитних
системе намењених за употребу
у потенцијално експлозивним
атмосферама

18.

Списак српских стандарда из
области вага са неаутоматским
функционисањем

19.

Правилник о мерилима

20.

Списак српских стандарда из
области личне заштитне опреме

21.

Правилник о метролошким
захтевима за мерила брзине
возила у саобраћају
Правилник о изменама и
допунама Правилника о врсти,
облику и начину стављања
државних жигова који се
употребљавају при оверавању
мерила
Правилник о престанку важења
одређених правилника

22.

23.

Члан 5. Уредбе о условима
и начину подстицања
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години
Члан 6. став 6. Закона о
контроли предмета од
драгоцених метала
(„Службени гласник РС”,
број 36/11)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 8.
Правилника о опреми и
заштитиним системима
намењеним за употребу у
потенцијално експлозивним
атмосферама („Службени
гласник РС”, број 1/13)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености(„Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 7. став 1.
Правилника о вагама са
неаутоматским
функционисањем
(„Службени гласник РС”,
број 17/13)
Члан 15. ст. 2. и 3. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 7. ст. 3. и 4. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09) а у
вези са чланом 14.
Правилника о личној
заштитној опреми
(„Службени гласник РС”,
број 100/11)
Члан 18. став 5. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 25. став 2. Закона о
контроли предмета од
драгоцених метала
(„Службени гласник РС”,
број 36/11)
Члан 15. став 1. Закона о
државној управи
(„Службени гласник РС”,

47/13
29. мај

/

61/13
12. јул

/

62/13
16. јул

/

62/13
16. јул

НПАА

63/13
19. јул

/

69/13
2. август

/

72/13
14. август

/

77/13
2. септембар

/

99/13
15. новембар
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24.

Правилник о начину
испитивања и жигосања
предмета од драгоцених метала,
драгоцених метала и њихових
легура

25.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о врстама
мерила за којa је обавезно
оверавање и временски
интервали њиховог периодичног
оверавања
Правилник о аутоматским
мерилима нивоа течности у
непокретним резервоарима

26.

27.

28.

Правилник о условима и начину
давања овлашћења привредним
субјектима и другим правним
лицима за обављање послова
испитивања и жигосања
предмета од драгоцених метала,
као и испитивања драгоцених
метала и њихових легура
Правилник о бројилима
реактивне електричне енергије
класе тачности 2 и 3

бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
Члан 16. став 3, члан 17.
став 3. и члан 19. став 7.
Закона о контроли
предмета од драгоцених
метала („Службени гласник
РС”, број 36/11)
Члан 17. став 2. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)

/

106/13
5. децембар

/

110/13
13. децембар

Члан 15. став 2, члан 18.
став 5, члана 20. став 9. и
члан 21. став 8. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 26. став 3, члан 27.
став 4 и члан 28. став 4.
Закона о контроли
предмета од драгоцених
метала („Службени гласник
РС”, број 36/11)

/

114/13
23. децембар

/

116/13
26. децембар

Члан 15. став 2, члан 18.
став 5, члана 20. став 9. и
члан 21. став 8. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 15. став 2, члан 18.
став 5, члана 20. став 9. и
члан 21. став 8. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Члан 6. став 1. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09)

/

118/13
30. децембар

/

118/13
30. децембар

НПАА

1/14
6. јануар 2014.
године објављен,
а донет 27.
децембра 2013.
године
1/14
6. јануар 2014.
године објављен,
а донет 27.
децембра 2013.
године
6/14
24. јануар 2014.
објављен, а
донет 27.
децембра 2013.
године

29.

Правилник о медицинским
термометрима

30.

Правилник о означавању и
обележавању текстилних
производа

31.

Правилник о означавању обуће

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

НПАА

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
програму и начину полагања
стручног испита за туристичког
водича и туристичког пратиоца

Члан 97. Закона о туризму
(„Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.
закон и 93/12)

Стратегијa
развоја
туризма
Републике
Србије

32.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I

II

1.

Програм:
унапређења
инфраструктуре
квалитета

2.

Пројекат:
Унапређење
метрологије
контроле
предмета
драгоцених
метала

Хармонизовано законодавство
за област ИК у складу са НПАА
(пренете Директиве за текстил,
обућу, мерила, неаутоматске
ваге и претходно упаковане
производе); дефинисан
стратешки оквир развоја ИКприпремљен Нацрт стратегије
развоја предузетништва и
конкурентности за период
2014-2020. године и пратећег
Акционог плана за спровођење
стратегије за период 2014-2015.
године
Заокружен хоризонтални
законодавни оквир у области
метрологиje; заокружен
законодавни оквир за област
драгоцених метала доношењем
свих планираних подзаконских
аката; унапређено
законодавство за поједине
групе мерила (вертикално
законодавство усаглашено са
европским директивама за
мерила, неаутоматске ваге и
претходно упаковане
производе); унапређени
капацитети за контролу и
жигосање предмета од
драгоцених метала
Институт за стандардизацију
Србије (ИСС) је објавио: 3089
стандарда и сродних
докумената чиме је број
преузетих стандарда повећан
за 22000; преузео око 95%
хармонизованих ЕN стандарда
који представљају претпоставку
о усаглашености са захтевима
техничких прописа; настављене
припреме ИСС за пуноправно
чланство у Европском комитету
за стандардизацију и
Европском комитету за
стандардизацију у области
електротехнике; даље
унапређење система
акредитације - повећан број
шема акредитације и укупан
број акредитованих
организација на преко 500;
позитивна оцена рада АТС-а од
стране ЕА (Европска

3.

Резултат

и
од

Пројекат:
Унапређење
стандардизације
и акредитације

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирањ
извршења
а
III

Референтни
документ
IV

01

48.050.000 RSD

/

01

3.950.000 RSD

/

01

2.900.000 RSD

/
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4.

Пројекат:
Хармонизација
техничких
прописа и
обезбеђење
услова за
њихову
ефикасну
примену

5.

Пројекат:
Унапређење рада
информативног
центра и
међународна
сарадња

6.

Програм
подршке
иновативним
брзорастућим
малим и
средњим
предузећима у
2013. години
Програм
подршке малим
предузећима за
набавку опреме
у 2013. години
Програм

7.

8.

организација за акредитацију)
након оцењивања тима
оцењивача ЕА и захтева за
проширење постојећег
мултилатералног споразума о
међусобном признавању
еквивалентности система
акредитације у оквиру ЕА на
област сертификационих тела
за сертификацију система
менаџмента и сертификационих
тела за сертификацију особа
Хармонизовано вертикално
законодавство за поједине
групе производа (преузете
директиве старог приступа за
текстил и обућу); повећан
капацитет за оцењивање
усаглашености (пораст броја
именованих тела на укупно 26
регистрованих у регистру,
реализоване обуке за привреду
за ефикаснију примену
техничких прописа)
Оперативан рад Центра за
пријављивање и информисање
о техничким прописима
(Enquiry Point); припремљена
техничка спецификација за
унапређење електронске базе
података; обезбеђено
функционисање секторских
радних група у оквиру
међународних и европских
споразума и институција;
одобрени билатерални пројекти
са GIZ и PTB и европски
пројекти у области ИК
(Twinning пројекат и набавка
опреме у оквиру ИПА 2013);
припремљено и достављено 5
нотификација српских
техничких прописа и 19
нотификација српских
стандарда Секретаријату
ЦЕФТА преко контактне тачке
за спровођење правила о
уклањању техничких баријера
(Enquiry point)
Подржано 29 предузећа са
22.692.381,14 динара од укупно
опредељених 25.292.382,00
динара

01

4.250.000 RSD

/

01

4.050.000 RSD

/

01

22.692.381,14
RSD

/

Подржано, за набавку опреме,
78 предузећа са 92.926.715,03
динара од укупно опредељених
124.707.618,00 динара

01

92.926.715,03
RSD

/

Реализоване услуге утврђене

01

41.000.000 RSD

/
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9.

10.

11.

12.

13.

стандардизовано
г сета услуга за
мала и средња
предузећа и
предузетнике у
2013. години
који се реализује
преко
акредитованих
регионалних
развојних
агенција
Програм
подршке
активностима
удружења за
подстицање
развоја
предузетништва
у 2013. години
Програм
интегрисане
подршке
иновацијама
(Integrated
Innovation
Support
Programme-IISP)

Субвенционисањ
е куповине
трактора и
прикључних
машина за
тракторе
произведене у
Републици
Србији
Наменски
кредити за
подстицање
производње

Кредитна
подршка
привреди преко
Фонда за развој
Републике
Србије

Програмом које су спровеле
акредитоване регионалне
развојне агенције, у износу од
41.000.000,00 динара

Подржано 9 удружења, која
спроводе активности у области
развоја омладинског, женског и
социјалног предузетништва, у
износу од 8.056.667,47
динара, од укупно опредељених
19.000.000,00 динара за овај
програм
Спроведена обука у области
иновација за око 400 предузећа
као и обука инвестиционе
спремности за 105 предузећа;
пружена је дубља подршка у
области подршке иновацијама
за 23 предузећа као и дубља
подршка у оквиру тренинга
инвестиционе спремности за 25
предузећа; припремљен
предлог Нацрта закона о
фондовима предузетног
капитала као и предлог
иновационе ваучер шеме за
Србију; формирана је Мрежа
технолошких брокера Србије
Продато је 600 трактора и
прикључних машина

01

8.056.667,47
RSD

/

05

2.800.000 EUR

/

01

172.000.000
RSD

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

Наменским кредитима за
подстицање производње, под
повољним условима,
обезбеђено финансирање
текуће ликвидности, односно
већи степен редовности
измиривања текућих обавеза
корисника према добављачима
сировина, репроматеријала,
енергената и др.
Омогућен опстанак, наставак
процеса реструктурирања
великих привредних система,
посебно у металском комплексу,
производњи електричних машина
и апарата, хемијској индустрији и
преради неметала, као и у
бројним средњим и малим

01

2.104.000.
RSD

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

УКУПНО:
01
МФП+МП
МФП

1.805.580.754,23
RSD

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

1.630.000.000,00
RSD
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предузећима у репро-ланцу;

14.

Подстицање
производње и
ремонта
шинских возила

15.

Програм: Развој
туристичке и
комуналне
инфраструктуре
и
супраструктуре

16.

Пројекат: Додела
субвенција за
развој
инфраструктуре
у туризму
Пројекат:
Изградња
Центра за
рекреативну
наставу у
Тршићу
Пројекат:
Постављање
туристичке
сигнализације у
Општини Жабаљ
Пројекат: Израда
Пројекта за
постављање
туристичке
сигнализације на
подручју града
Ниша и његове
околине и
постављање
туристичке
сигнализације
Пројекат:
Инвестиционо
одржавање и
опремање
објекта „Музеј
25 мај”
Пројекат: III
фаза постављања
туристичке
сигнализације на
територији града
Крагујевца
Пројекат: Израда
стратешког

17.

18.

19.

20.

21.

22.

по посебним програмима Владе
за пет привредних друштава, у
периоду новембар-децембар
2013. године, реализовани
кредити за исплату позајмице
запосленима у висини
минималне нето зараде
Извршен ремонт 519 теретних
вагона, једног путничког вагона
8 локомотива, четири обртна
постоља и 317 осовинских
склопова
Унапређена туристичка и
комунална инфраструктура и
супраструктура у
приоритетним туристичким
дестинацијама и обезбеђени
услови за даља инвестициона
улагања
Унапређена туристичка и
комунална инфраструктура у
приоритетним туристичким
дестинацијама

МП

175.580.754,23
RSD

01 МФП

573.618.691,54
RSD

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије

01

1.038.431.129
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

01

288.709.919
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Изградња центра за
рекреативну наставу у Тршићу

01

122.016.285
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Постављена туристичка
сигнализација у Општини
Жабаљ

01

768.820
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђена пројектна
документација, постављање
туристичке сигнализације на
подручју града Ниша и његове
околине у завршној фази
реализације

01

20.841.344 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Инвестиционо одржавање и
опремање објекта „Музеј 25
мај”

01

6.942.434
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђена и постављена
туристичка сигнализација на
територији града Крагујевца

01

5.500.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђен стратешки Мастер
план одрживог развоја

01

23.760.000 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Мастер плана
одрживог развоја
планине Рудник
Пројекат:
Изградња и
инфраструктурн
о опремање
аутокампа
„Медијана” код
археолошког
налазишта у
Нишу
Пројекат:
Адаптација са
реорганизацијом
и опремање
објекта Ламеле I
бањског
комплекса у
Обреновцу
Пројекат:
Реконструкција
кровова и израда
Главних
пројеката
реконструкције и
ревитализације
објеката хотела
„Опленац” и
депанданса у
Тополи
Пројекат:
Унапређење
туристичке
понуде села
Сипићи кроз
развој путне
инфраструктуре
Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу Аквапарка у Дољевцу
у складу са ПДР
Пројекат:
Парк на водиАква парк у
оквиру
Спортског
центра Трстеник
I фаза
Пројекат:
Осавремењивањ
е, санација и
опремање
смештајних
капацитета
Лептерија,
Сокобања
Пројекат:

Србије
Израђена пројектна
документација за изградњу
аутокампа "Медијана" код
археолошког налазишта у
Нишу

01

209.328
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Предвиђени радови на
адаптацији и опремању
објекта Ламеле I бањског
комплекса у Обреновцу

01

35.399.001 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђени Главни пројекти
реконструкције и
ревитализације објеката хотела
„Опленац” и депанданса у
Тополи

01

384.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Изграђен пут на територији
села Сипићи код Раче

01

4.499.979
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђена пројектно техничка
документација за изградњу
Аква – парка у Дољевцу

01

2.500.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

У току изградња парка на води
- Аква парка у оквиру
Спортског центра Трстеник

01

55.000.000 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Завршена санација и опремање
смештајних капацитета
Лептерија, Сокобања

01

2.348.513
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђена пројектно-техничка

01

723.923

Стратегија развоја
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Израда
пројектнотехничке
документације за
изградњу
комплекса
локалитета
Споменика
природе
Церјанска
пећина
Пројекат:
Уређење
риболовних
одмаралишта на
реци Дрини и
унапређење
услова за
бављење
риболовним
активностима на
територији
општине
Љубовија
Израда
стратегије
развоја туризма
општине Рача
Пројекат:
Инфраструктурн
и радови на
уређењу тврђаве
Рам
Пројекат:
Реконструкција
археолошког
локалитета
средњовековне
цркве св. Јована
Крститеља са
некрополом
Пројекат:
Изградња
туристичке
инфраструктуре
и
супраструктуре у
туристичким
центрима
(капитални вишегодишњи
пројекти 20132015.)
Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу
примарне
водоводне
мреже, фекалне
канализације, ТТ

документација за изградњу
комплекса локалитета
Споменика природе Церјанска
пећина код Ниша

RSD

туризма Републике
Србије

Завршено уређење риболовних
одмаралишта на реци Дрини
чиме су унапређени услови за
бављење риболовним
активностима на територији
општине Љубовија

01

1.777.639
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израда стратегије развоја
туризма општине Рача је у току

01

933.828
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Завршени инфраструктурни
радови на уређењу тврђаве Рам

01

1.611.180
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Реконструкција археолошког
локалитета средњовековне
цркве св. Јована Крститеља са
некрополом у селу Дићи код
Љига

01

3.493.644
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређење туристичке
инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким
центрима

01

127.752.784
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђена пројектно техничка
документација за изградњу
примарне водоводне мреже,
фекалне канализације, ТТ
канализације, примарног и
секундарног гасовода у зони и
профилу изграђених
саобраћајница Ц2, Ц3, Ц4 и Ц6,
оријентационе дужине
Л=2100м на Старој планини,

01

310.200
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

канализације,
примарног и
секундарног
гасовода у зони
и профилу
изграђених
саобраћајница
Ц2, Ц3, Ц4 и Ц6,
оријентационе
дужине Л=2100м
на Старој
планини,
Јабучко
равниште
Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу ограде
изворишта и
видео надзора
свих објеката
водоснабдевања
на Старој
планини,
Јабучко
равниште
Пројекат:
Реконструкција
жичаре Крчмар у
ски центру
Копаоник
Пројекат:
Изградња нове
шестоседне
жичаре у ски
центру Копаоник
Пројекат:
Изградња
летњих и
дечијих садржаја
у ски центрима
Копаоник, Стара
планина и
Златибор
Пројекат:
Боб на шинама у
ски центрима
Копаоник и
Златибор
Пројекат:
Адреналински
спортски
садржаји у ски
центрима
Копаоник и
Златибор
Пројекат:
Спортски терени
са пратећим
објектима у ски

Јабучко равниште

Израђена пројектно техничка
документација за изградњу
ограде изворишта и видео
надзора свих објеката
водоснабдевања на Старој
планини, Јабучко равниште

01

148.800
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Реконструкција жичаре Крчмар
у ски центру Копаоник је у току

01

34.306.763 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Изградња нове шестоседне
жичаре у ски центру Копаоник

01

34.306.763 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Изграђени летњи и дечији
садржаји у ски центрима
Копаоник, Стара планина и
Златибор

01

58.680.258 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Постављање боба на шинама у
ски центру Копаоник,
постављање боба на шинама у
ски центру Златибор (пројекат
реализован 90%)
Завршено постављање покретне
траке и две инфо табле у ски
центру Златибор, као и
покретна трака, тјубинг стаза и
зиплајн - адреналинска стаза за
панорамско спуштање у ски
центру Копаоник
Изграђени спортски терени са
пратећим објектима у ски
центрима Копаоник и Златибор

01

35.881.034 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

01

12.501.779 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

01

7.886.858
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

центрима
Копаоник и
Златибор
Пројекат:
Испорука
летњих и
дечијих возила у
ски центрима
Копаоник, Стара
планина и
Златибор
Пројекат:
Унапређење
планинског
туризма путем
доделе
субвенција
Пројекат:
Израда Идејног
решења за
туристичку
саобраћајну
сигнализацију за
означавање
туристичке руте
„Пут римских
царева”
Пројекат:
Редовно
годишње
одржавање
бициклистичке
туристичке
сигнализације
Euro Velo 6
Програм:
Успостављање
институционалн
ог оквира и
спровођење
инвестиционих
пројеката у
туризму у
Републици
Србији
Програм:
Развој
стратешких и
јавно приватних
партнерстава у
циљу изградње
туристичке
понуде високог
нивоа тражње
Програм:
Развој и
подстицање
механизама за
управљање
туристичком
дестинацијом
Програм:

Испоручена летња и дечија
возила у ски центрима
Копаоник, Стара планина и
Златибор

01

2.410.587
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Повећана конкурентност
туристичких центара Стара
планина, Копаоник и Златибор

01

621.255.458
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Израђено Идејно решење за
туристичку саобраћајну
сигнализацију за означавање
туристичке руте „Пут римских
царева”

01

336.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Урађено редовно годишње
одржавање бициклистичке
туристичке сигнализације Euro
Velo 6

01

376.968
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређена туристичка понуда
на Старој планини, као и у
другим туристичким
дестинацијама од значаја за
развој туризма у Републици
Србији

01

197.000.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређена туристичка понуда
на Старој планини

01

182.000.000
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређена туристичка понуда
у изабраним туристичким
дестинацијама-Палић

01

15.000.000 RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређени механизми развоја,

01

431.677.786

Стратегија развоја
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52.

Програм развоја,
промоције и
продаје
туристичких
производа
Републике
Србије
Пројекат:
Пројекат
туристичкопромотивне
делатности

53.

Пројекат:
Додела
субвенција за
промоцију и
унапређење
квалитета
понуде
туристичких
места, регија и
простора, и
едукације и
тренинзи у
туризму

54.

Програм:
Унапређење
законодавне
регулативе и
људских ресурса
из области
туризма
Пројекат:
Унапређење
професија у
туризму у складу
са међународним
стандардима и
потребама
тржиштапреквалификациј
а за обављање
послова
туристичких
водича,
туристичких
пратилаца и
редара на
скијалишту

55.

промоције и продаје
туристичких производа
Републике Србије у земљи и
иностранству

RSD

туризма Републике
Србије

Извршена промоција и
унапређен квалитет
туристичких производа и
туристичких простора и
унапређена рецептивноугоститељска понуда
У складу са Програмом
распореда и коришћења
субвенција и дотација
намењених за развој туризма у
2013. години и изменама
наведеног Програма, за
пројекте промоције и
унапређење квалитета понуде
туристичких места, регија и
простора као и пројекте
едукације и тренинга у туризму
закључен је 121 уговор у
вредности од 139.033.036
динара у циљу унапређења
информисаности о туристичкој
понуди Републике Србије,
повећања броја посетилаца
културно-туристичких
манифестација, повећања броја
гостију, унапређења нивоа
едукација у туризму
Унапређени стандарди у
области туризма и подигнут
ниво услуга

01

292.644.750
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

01

139.033.036
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

01

3.998.800
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије

Унапређене професије
туристичких водича и
туристичких пратилаца, као и
редара на скијалишту у складу
са међународним стандардима
и потребама тржишта

01

3.998.800
RSD

Стратегија развоја
туризма Републике
Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА

2. Министар

Милутин Мркоњић, до 2. септембра 2013. године
Александар Антић, од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство саобраћаја 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; 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.

Управа за транспорт опасног терета; Управа за утврђивање способности бродова за
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних пловидбу; Агенција за управљање лукама; “Железнице Србије”, aкционарско
друштво; Директорат цивилног ваздухопловста Републике Србије; Јавно предузеће
овлашћења
“Путеви Србије”; Дирекција за водне путеве

У извештајном периоду, у циљу усаглашавања националног законодавства са законодавством
Европске уније, али и стварања ефикаснијег и безбеднијег транспортног система кроз неопходну
законску регулативу, активности на изради нових закона представљале су значајан део активности
Министарства саобраћаја. Поред усвојених 13 закона, започет је рад на изради три нова системска
закона, и то: Нацрта закона о превозу терета у друмском саобраћају, Нацрта закона о превозу путника
у друмском саобраћају и Нацрта закона о радном времену посада на возилима.
У Сектору за друмски транспорт издато је 133 уверења за међународни јавни превоз путника,
односно ствари; донето је 52 решења, односно предлога решења по жалбама странака и израђено је
36 одговора на тужбе странака у управном спору; издат је 821 примерак дозвола за 298 међународних
аутобуских линија; издато је и раздужено 6900 дозвола домаћим превозницима за обављање
међународног ванлинијског превоза путника; издате су 22 билатералне дозволе за обављање осталих
врста ванлинијског превоза путника страним превозницима у укупно 22 примерка; издато је 12
транзитних дозвола за обављање наизменичног превоза путника страним превозницима у укупно 31
примерку; издато је 275407 дозвола за међународни друмски превоз ствари, а раздужено је 230893
дозвола; раздужено је 88532 вожње обављене ЦЕМТ дозволама и временском дозволом и 26995
листова из ЦЕМТ дневника путовања; извршена је нумерација потврда за 2593 возила и продужење
потврда за 13032 возила домаћих превозника која су регистрована за обављање међународног превоза
путника и ствари; регистровано је и оверено 2904 реда вожње за 186 домаћих превозника; донето је
пет решења о одбијању захтева превозника за оверу редова вожње, донето је шест закључака о
обустави поступка; донет је један закључак о одбацивању захтева; донет је 21 закључак о исправци
грешке; донето је 20 решења о одбијању захтева инспектора за брисање редова вожње; евидентирано
је 57 редова вожње са 135 полазака које су одјавили превозници у линијском међумесном превозу
путника; донето је 126 решења о брисању из Регистра редова вожње са укупно 284 поласка;
одговорено је на 30 представки у вези са обављањем друмског превоза на територији Републике
Србије; достављена су бројна обавештења по захтеву МУП и тужилаштва; припремљено је 10
одговора по захтевима судова; одговорено је на 10 дописа општинама, месним заједницама и
удружењима; прослеђено је девет предмета другим државним органима на надлежност; одговорено је
електронском поштом на пет представки; републички инспектори за друмски саобраћај раздужили су
5147 потврда о наплаћеним мандатним казнама превозницима.
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Приказ обављеног инспекцијског надзора унутрашњег и међународног јавног превоза у
друмском саобраћају у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године дат је у следећој табели:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

укупно

извршених инспекцијских контрола у унутрашњем и међународном саобраћају
привремено искључених возила из саобраћаја у унутрашњем превозу
достављених решења за забрану превоза и отклањање недостатака у превозу
поднетих захтева за покретање прекршајног поступка у унутрашњем саобраћају
поднетих пријава за привредни преступ у унутрашњем саобраћају
поднетих захтева за брисање полазака из редова вожње
забрана наплате станичних услуга и отклањање недостатака у раду аутобуских станица
решења о забрани међународног превоза домаћим превозницима
привремено искључених возила домаћих превозника у међународном превозу
решења о забрани међународног превоза страним превозницима
привремено одузете дозволе за међународни превоз домаћим и страним превозницима
захтеви за покретање прекршајних поступака домаћим и страним превозницима
изречене мандатне казне у међународном превозу домаћим и страним превозницима
издата решења о испуњености услова за обављање јавног превоза путника и ствари
издата решења о испуњености услова за рад аутобуских станица

20.270
472
526
324
19
176
9
62
27
39
31
49
5.147
2.182
14

У оквиру међународне сарадње, потписани су споразуми о друмском саобраћају са Немачком
и Италијом и налазе се у поступку потврђивања. Одржани су састанци мешовитих комисија о
друмском саобраћају или експертски разговори о друмском саобраћају са надлежним органима
Аустрије, Италије, Пољске, Грчке, Чешке, Хрватске, Турске, Летоније, Бугарске, Швајцарске и
припремљени су и извештаји са наведених састанака.
Припремљена је 71 информација о билатералној сарадњи, односно одговорено је на дописе
надлежних органа других држава или су дата мишљења на акте других органа Републике Србије у
вези са билатералном сарадњом у друмском саобраћају.
У области интермодалног транспорта, у марту 2012. године завршена је израда пројектне
документације за Пројекат „Омогућавање интермодалног транспорта у Србији”, финансиран из
програма ЕУ - ИПА 2008. Министарство саобраћаја, у сарадњи са Градом Београдом чини напоре да
се исти и реализује.
Такође, не сме се запоставити значај учешћа Републике Србије у Стратегији Европске уније
за Дунавски регион (ЕУСДР) коју реализује 14 земаља Дунавског региона, од којих је осам земаља из
ЕУ и шест земаља које нису чланице ЕУ. ЕУСДР се спроводи преко 11 приоритетних области.
Приоритетна област 1б: „Побољшати мобилност и мултимодалност – железнички, друмски и
ваздушни транспорт” поверена је Републици Србији и Републици Словенији да заједно координирају
и реализују ову област према свим земљама Дунавског региона.
Током досадашњег рада координатора Приоритетне области 1б, одржавани су редовни
састанци Надзорног одбора (шест састанака), активирана је посебна интернет страница, дефинисан је
модел управљања овом приоритетном области, идентификовано је 150 пројеката у области
железничког, друмског и ваздушног транспорта из 14 земаља, који ће се у наредном периоду
реализовати и потенцијални извори финансирања, као и Акциони план. Имплементација пројеката се
очекује кроз реализацију тзв. „Дунавског програма”, из буџета Европске уније - програм
финансирања за период 2014-2020. године. Тренутно су у припреми пројекти који ће у оквиру
Приоритетне области 1б бити кандидовани за финансирање. У области железничког саобраћаја у току
је припрема оснивачких аката за два нова друштва и измене Статута „Железнице Србије” ад. У
складу са Законом о железници „Железнице Србије” ад, имају обавезу да своје пословање ускладе са
овим законом најкасније до 31. маја 2014. године.
У области водног саобраћаја, у 2013. години гранична контрола страних путничких бродова
вршила се на основу договора државних органа на граничним прелазима у унутрашњости наше
земље, на местима где ти бродови пристају, односно не вршила се на граничним прелазима на улазу у
нашу земљу. Ово делимично убрзава путовање путничких бродова, али истовремено пребацује
тежиште рада са пограничних капетанија на оне у унутрашњости, превасходно на Нови Сад и
Београд, због чега су се службеници ових капетанија прераспоредили на рад на граничној контроли,
те је због повећаног обима посла присутан недостатак запослених у овим капетанијама.
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Појединачно по областима из надлежности Сектора за водни саобраћај и безбедност
пловидбе, генерално оцењујемо следеће: међународна сарадња је унапређена кроз интензивирање
сарадње са Дунавском комисијом, Међународном комисијом за слив реке Саве и Централном
комисијом за пловидбу Рајном; непосредна и редовна сарадња са суседним државама Републиком
Хрватском и Босном и Херцеговином реализована је кроз састанке Међудржавних комисија, резултат
којих је унапређење пловидбе и пројектних активности на заједничком делу реке Дунав са
Републиком Хрватском и заједничком делу реке Саве са Босном и Херцеговином; настављено је са
реализацијом пројеката у циљу унапређења пловидбе на Дунаву, а започето је и са израдом пројектне
документације за реку Саву; остварен је значајан учинак у нормативној делатности, доношењем
Закона о државној припадности и упису пловила, Закона о изменама и допунама Закона о поморској
пловидби и неколико подзаконских аката.
Током 2013. Године, услови пловидбе на унутрашњим водама у Републици Србији на којима
важе међународни и међудржавни режими пловидбе (реке Дунав, Сава и Тиса) били су релативно
стабилни. У другом кварталу 2013. године, услед ванредне ситуације узроковане великим водама,
дошло је до нарушавања услова безбедне пловидбе, а у кратком временском периоду и до потпуне
обуставе унутрашње пловидбе.
Квалитет система обележавања пловних путева на рекама Дунав и Тиса у потпуности
одговара стандардима прописаним од стране релевантних међународних организација, а
функционалност ових система одржана је и у току 2013. године. Настављен је процес успостављања
нових и одржавања постојећих компоненти система обележавања на реци Сави.
Ажуриране су пловидбене карте, које су на располагању корисницима пловних путева на
интернет страници Дирекције за водне путеве, без икакве накнаде.
У оквиру својих редовних активности, Дирекција за водне путеве је у октобру завршила
годишњу кампању хидрографских мерења попречних профила међународних пловних путева (Дунав,
Сава и Тиса). Извршено је редовно хидрографско мерење критичних сектора реке Дунав од Бачке
Паланке до Гроцке на међусобном одстојању од 50м, за потребе Пројекта „Припрема документације
за хидротехничке радове на критичним секторима на реци Дунав у Србији“, финансираном од стране
ЕУ програма ИПА 2010. Такође, извршено је и ванредно мерење сектора Апатин, редовно мерење
евиденционих профила на рекама Тиса и Сави, као и мерења у зонама зимовника.
Дирекција за водне путеве обрадила је 210 предмета из области предпројектних услова,
мишљења и сагласности за инвестиционе објекте и експлоатацију речног наноса.
Извршено је багеровање речног наноса на најкритичнијим деловима тока реке Саве од ркм 72
до ркм 104, у циљу успостављања габарита пловног пута за безбедну пловидбу.
Окончана је реализација пројекта имплементације речних информационих сервиса (РИС) на
реци Дунав, финансираног у целости из претприступних фондова ЕУ (програм ИПА 2007). Завршена
је инсталација базних станица на реци Дунав, чиме је остварена 100% покривеност реке сигналом
система за аутоматску идентификацију. Завршена је набавка опреме за опремање пловила државних
органа и комерцијалних корисника, као и опремање РИС центра у Дирекцији за водне путеве и
интеграција целокупног система. Увођење РИС-а је проширено на реку Саву. Процес имплементације
РИС-а у Републици Србији усклађен је са постојећим европским стандардима (РИС Директива ЕУ и
препоруке Европске економске комисије Уједињених нација). То је предуслов за интегрисање
међународних унутрашњих пловних путева у нашој земљи са европском пловидбеном мрежом.
Представници Дирекције за водне путеве су наставили учешће у раду стручних група у
оквиру релевантних међународних организација, као и билатералних радних група од значаја за
унутрашњу пловидбу. Настављен је процес унапређења сарадње са другим дунавским
администрацијама за пловне путеве кроз имплементацију започетих пројеката, кофинансираних од
стране ЕУ кроз Програм прекограничне сарадње Југоисточна Европа. Представници Дирекције за
водне путеве су такође наставили учешће у раду различитих међуресорних радних група. Започета је
имплементација пројекта Припреме документације за хидротехничке радове на реци Сави,
финансираног из ИПА фондова БиХ.
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу је у извештајном периоду
реализовала следеће активности, и то: утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за
пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе
за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду
чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова;
утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање
са брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за
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коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање исправа бродовима за чије је издавање
законом овлашћена Управа.
Завршена је и прослеђена Секретаријату за законодавство на мишљење радна верзија
Техничких правила за бродове унутрашње пловидбе која су у потпуности усклађена са Директивом
87/2006/ЕК.
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу сарађивала je са међународним
организацијама које доносе међународне прописе у вези са за техничким захтевима за бродове
унутрашње пловидбе. У том смислу, експерти Управе су учествовали у раду радних група и
комитета, и то: Комитета за унутрашњи транспорт (UNECE, ITC), Централне комисије за пловидбу
Рајном (CCNR), Дунавске комисије (DC) и Међународне поморске организације (IMO).
Управа за транспорт опасног терета започела је са радом 4. фебруара 2013. године.
У извештајном периоду, извршила је 17 инспекцијских надзора, наложила преко 30 мера за
отклањање недостатака, одобрила обуке, организовала и обавила преко 70 испита за возаче и издала
92 дозволе за транспорт радиоактивног терета и 1282 сертификата за возаче возила за транспорт
опасних терета.
У оквиру међународне сарадње, Управа за транспорт опасног терета је Европској економској
комисији Уједињених нација доставила нотификацију за надлежни орган Републике Србије за
транспорт опасног терета унутрашњим пловним путевима АDN и за друмски транспорт опасног
терета ADR и изглед Сертификата за возача за транспорт опасног терета у међународном друмском
транспорту. Успостављена је сарадња са Комитетом за безбедност АDN кроз учешће у раду у
експертској групи WP 15 у Женеви, на којoj се разматрају измене Техничких прописа АDN/ ADR
Споразума.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
45/13
22. мај

Референтни
документ

I
Закон о железници

II
Усклађивање Закона са
регулативом ЕУ; постизање
побољшања ефикасности
железничког система Републике
Србије, његово интегрисање у
тржиште транспортних услуга,
као и интеграција српских
железница у железнички систем
ЕУ

III
Народна
скупштина
усвојила

Закон о безбедности и
интероперабилности
железнице

Усклађивање прописа у овој
области са одредбама Закона о
железници и директивама ЕУ;
одређени су услови које морају да
испуњавају железничка
инфраструктура и железничка
возила и постројења, објекти,
уређаји и опрема који се користе
у железничком саобраћају,
железнички радници и друга лица
и услови који су од значаја за
остваривање безбедног, уредног и
несметаног одвијања
железничког саобраћаја
Предложеним изменама
наведеног закона станице за
снабдевање моторних возила
горивом постају саставни део

Народна
скупштина
усвојила

104/13
27. новембар

Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Народна
скупштина
усвојила

104/13
27. новембар

/

Закон о изменама и
допунама Закона о јавним
путевима

V
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
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4.

Закон о изменама и
допунама Закона о
поморској пловидби

јавног пута, чиме се обезбеђују
додатна средства управљачу
државних путева на територији
Републике Србије.
Законом се мењају и допуњују
поједине одредбе Закона о
поморској пловидби у складу са
захтевима Конвенције о раду
помораца, STCW Конвенције и
Заједничких смерница
Међународне организације рада,
Међународне поморске
организације и Светске
здравствене организације за
вршење здравствених прегледа
помораца

Народна
скупштина
усвојила

104/13
27. новембар

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

I
Уредба о врстама услуга
Речних информационих
сервиса (RIS) и почетку
њихове обавезне примене

II
Члан 183.став 3.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и
121/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 585/05, 71/05,
101/јул, 65/08, 16/11,
68/12 и 72/12)
Члан 41. став 2.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и
121/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 585/05, 71/05,
101/јул, 65/08, 16/11,
68/12 и 72/12)
Члан 44. став 4.
Закона о
међународном
превозу у друмском
саобраћају
("Службени лист
СРЈ", бр. 60/98, 5/99 исправка, 44/99, 74/99,
4/00 - исправка и
„Службени гласник
РС“, бр. 101/05 - др.
закон, 101/05 - др.

2.

Уредба о условима под
којима страна пловила
могу да плове и
државним водним
путевима ради уласка у
домаће луке отворене за
међународни саобраћај

3.

Уредба о расподели
страних дозвола за
међународни јавни
превоз ствари домаћим
превозницима

Опис

III
Уређују се врсте услуга
Речних информационих
сервиса и почетак њихове
обавезне примене

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
63/13
19. јул

Референтни
документ
V
/

Уређују се услови под којима
страна пловила могу да плове
државним водним путевима
ради уласка у међународне
луке

69/13
2. август

/

Уређује се начин образовања
годишњих контингената
страних дозвола за
међународни јавни превоз
ствари домаћим
превозницима, начин
утврђивања годишњег плана
расподеле страних дозвола и
критеријуми за њихову
расподелу, као и начин доделе
појединачних, временских и
ЦЕМТ дозвола

73/13
16. август

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
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4.

Уредба o
категоризацији државних
путева

5.

Уредба о класама
ваздушног простора
Републике Србије и
условима за њихово
коришћење

6.

Уредба о категоризацији
железничких пруга

7.

Уредба o изменама
Уредбе о
категоризацији државних
путева

8.

Уредба о начину и
поступцима у вези са
обављањем послова и
одржавањем бродске
страже чланова посаде на
поморским бродовима,
као и других послова на
броду у циљу безбедне
пловидбе и заштита мора
од загађења

9.

Одлука о образовању

закон и 18/10) и члан
42. став 1. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 5. став 3. Закона о
јавним путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
585/05, 71/05, 101/07
65/08, 16/11, 68/12 и
72/12)
Члан 37. Закона о
ваздушном саобраћају
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10, 57/11 i
93/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 585/05, 71/05,
101/07 65/08, 16/11,
68/12 и 72/12)
Члан 6. став 2. Закона
о железници
(„Службени гласник
РС“, број 45/13) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
585/05, 71/05, 101/07
65/08, 16/11, 68/12 и
72/12)
Члан 5. став 3. Закона о
јавним путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
585/05, 71/05, 101/07
65/08, 16/11, 68/12 и
72/12)
Члан 86. став 7.
Закона о поморској
пловидби
(„Службени гласник
РС“, бр. 87/11 и
104/13) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 585/05, 71/05,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 и 72/12)
Члан 33. ст. 1. и 3.

Утврђена је нова
категоризација државних
путева због димензионирања
мреже путева у односу на
садашње и средњорочне
потребе са једне и реалне
могућности управљања и
одржавања путева са друге
стране

105/13
29. новембар

/

Прописују се класе ваздушног
простора Републике Србије и
услови под којима се свака
класа ваздушног простора
користи

106/13
6.децембар

/

Утврђена је категоризација
железничких пруга

115/13
26. децембар

Утврђена је нова
категоризација државних
путева због димензионирања
мреже путева у односу на
садашње и средњорочне
потребе с једне и реалне
могућности управљања и
одржавања путева с друге
стране

119/13
30. децембар

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/

Утврђују се начин и поступци
обављања послова и
одржавањем бродске страже
чланова посаде поморских
бродова и других послова на
поморском броду у циљу
безбедне пловидбе и заштите
мора од загађења

119/13
30.децембар

/

106/13

/

Образован је Национални
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Националног
ваздухопловног комитета

Закона о ваздушном
саобраћају
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10, 57/11 и
93/12) и члан 33. ст. 2.
и 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

10.

Закључак
05 број: 018-1359/2013
од 22. фебруара 2013.
године

11.

Закључак
05 број: 037-1415/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

12.

Закључак
05 број: 037-2385/2013
од 21. марта 2013. године

13.

14.

ваздухопловни комитет ради
ефикаснијег управљања
ваздушним простором на
стратешком нивоу

5. децембар

Прихваћен је Извештај о
преговорима за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије о
узајамном регулисању
друмског превоза путника и
ствари, у Београду, 18. и 19.
октобра 2012. године и усвојен
је усаглашени и парафирани
текст Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије о
узајамном регулисању
међународног друмског
превоза путника и ствари
Прихваћена је Платформа за
састанак Мешовите комисије
за друмски саобраћај између
делегације Републике Србије
и Црне Горе, у Београду 21. и
22. фебруара 2013. године

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

/

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

Прихваћена је Платформа за
састанак Мешовите комисије
за друмски саобраћај између
делегације Републике Србије
и Босне и Херцеговине, у
Сарајеву 27. и 28. марта 2013
године

/

Закључак
05 број: 02-2736/2013
од 05. априла 2013.
године

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

/

Закључак
05 број: 018-2926/2013
од 5. априла 2013. године

Члан 8. став 1. Закона
о закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/78 и 47/89УС) и и члан 43. став
3. Закона о Влади

Образована је Радна група
ради координирања свих
активности везаних за
Пројекат реконструкције,
изградње и модернизације
пруге Београд-Будимпешта
(део железничког Коридора
X)
Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о
међународном линијском
превозу путника у друмском
саобраћају, у Бечу, 9. и 10.

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
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(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

априла 2013. године и усвојен
је текст Споразума између
Владе Републике Србије и
Владе Републике Аустрије о
међународном линијском
превозу путника у друмском
саобраћају
Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о превозу
ствари у међународном
друмском и комбинованом
саобраћају, у Бечу, 9. и 10.
априла 2013. године и усвојен
је текст Споразума између
Владе Републике Србије и
Владе Републике Аустрије о
превозу ствари у међународном
друмском и комбинованом
саобраћају
Прихваћена је Платформа за
састанак о превозу путника и
ствари у међународном
друмском саобраћају између
делегација Републике Србије
и Републике Италије,
одржаног у Риму 22. и 23.
априла 2013

Србији од 2008.
до 2015. године

15.

Закључак
05 број: 018-2925/2013
од 5. априла 2013. године

Члан 8. став 1. Закона
о закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/78 и 47/89УС) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

16.

Закључак
05 број: 037-3359/2013
од 23. априла 2013.
године

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

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

17.

Закључак
05 број:021-4192/2013
од 20. маја 2013. године

Прихваћен је Извештај о раду
Директората цивилног
ваздухопловства Републике
Србије за 2012. годину

/

18.

Закључак
05 број: 037-4556/2013
од 4. јуна 2013. године

Члан 46. став 1.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/05, 81/05),
члан 237. тачка 2)
Закона о ваздушном
саобраћају
(„Службени гласник
РС”, 73/10, 57/11 и
93/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16 /11, 68/12УС и 72/12)

Прихваћена је Платформа за
разговоре делегација
Републике Србије и
Републике Турске на састанку
Мешовите комисије за
међународни превоз путника
и ствари у друмском
саобраћају, у Анкари 4. и 5.
јуна 2013. године

/

19.

Закључак
05 број: 336-4712/2013
од 10. јуна 2013. године

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

Дата је сагласност да
„Железнице Србије” ад,
Словенске железнице д.о.о. и
ХЖ КАРГО д.о.о. за привоз

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

терета закључе Уговор о
оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу
КАРГО 10 (CARGO 10),
организација железничких
превоза д.о.о.
Прихваћена је Платформа за
разговоре делегација
Републике Србије и
Републике Летоније на
састанку Мешовите комисије
за међународни превоз
путника и ствари у друмском
саобраћају, у Риги 9. и 10. јула
2013. године

20.

Закључак
05 број: 037-5648/2013 од
5. јула 2013. године

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

21.

Закључак
05 број: 037-5738/2013
од 12. јула 2013. године

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

Прихваћен је Извештај са
разговора делегација
Републике Србије и
Републике Италије на
састанку о превозу путника и
ствари у међународном
друмском саобраћају, у Риму
22. и 23. априла 2013. године

/

22.

Закључак
05 број: 018-6245/2013
од 23. јула 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
билатералним преговорима о
друмском превозу путника и
ствари између делегација
Републике Србије и
Републике Аустрије, који су
одржани у Бечу, 9. и 10.
априла 2013. године

/

23.

Закључак
05 број: 463-6251/2013
од 23. јула 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12) и члан 2.
став 1. Закона о
железници
(„Службени гласник
РС“, број 45/13)

Дата је сагласност да
„Железнице Србије” а.д у име
и за рачун Републике Србије,
као власника грађевинског
земљишта, на локацији на
којој је планским документом
предвиђена изградња другог
колосека деонице Панчевачки
Мост – Панчево Главна
станица пруге Београд Центар
– Панчево – Вршац – граница
Румуније, врши
инвеститорска права и
послове организовања и
обављања стручних послова
развоја, планирања,
пројектовања, изградње,
доградње, реконструкције,
адаптације, санације,
инвестиционог и текућег
одржавања објеката, опреме и
инсталација, опремања и
заштите железничке
инфраструктуре,
организовања стручног
надзора над изградњом,
постављањем сигнализације,

/

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/
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опремања и уређења
грађевинског земљишта
комуналном, линијском,
саобраћајном и другом
инфраструктуром, а у складу
са важећим планским
документима
Прихваћен je Извештај са
разговора делегација
Републике Србије и
Републике Летоније на
састанку Мешовите комисије
за међународни превоз
путника и ствари у друмском
саобраћају, одржаног у Риги
9. и 10. јула 2013. године

24.

Закључак
05 број: 037-7154/2013
од 28. августа 2013.
године

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

25.

Закључак
05 број: 018-8117/2013
од 30. септембра 2013.
године

Утврђена je Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Пољске о
друмском превозу, у
Београду, 30. септембра и 1.
октобра 2013. године

/

26.

Закључак
05 број: 037-8329/2013
од 3. октобра 2013.
године

Чл. 5. и 6. и члан 9.
став 2. 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 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16 /11, 68/12УС и 72/12)

Прихваћена je Платформа за
разговоре делегација
Републике Србије и
Републике Бугарске на
састанку Мешовите комисије
за међународни превоз
путника и ствари у друмском
саобраћају, у Београду 9.
октобра 2013. године

/

27.

Закључак
05 број: 037-8463/2013
од 8. октобра 2013.
године

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

Прихваћена je Платформа за
састанак Мешовите комисије
за друмски саобраћај, између
делегација Републике Србије
и Швајцарске Конфедерације,
у Београду 15. и 16. октобра
2013. године

/

28.

Закључак
05 број: 018-8586/2013
од 14. октобра 2013.
године

Чл. 5. и 6. и члан 9.
став 2. 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 и 72/12)

Утврђена je Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Италије о узајамном
регулисању друмског превоза
путника и ствари и усвојен је
текст Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије о
узајамном регулисању
међународног друмског
превоза путника и ствари

/

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
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29.

Закључак
05 број: 037-9506/2013
од 8. новембра 2013.
године

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

Прихваћена je Платформа за
разговоре делегација
Републике Србије и
Републике Грчке на састанку
Мешовите комисије за
међународни превоз путника
и ствари у друмском
саобраћају, у Атини 12. и 13.
новембра 2013. године

/

30.

Закључак
05 број: 037-9613/2013
од 18. новембра 2013.
године

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

Прихваћена je Платформа за
састанак Мешовите комисије
за друмски саобраћај између
делегације Републике Србије
и Чешке Републике, у
Београду 18. и 19. новембра
2013. године

/

31.

Закључак
05 број: 344-10020/2013
од 25. новембра 2013.
године

Закључак
05 број: 037-10120/2013
од 28. новембра 2013.
године

Прихваћене су измене и
допуне техничких прописа у
прилозима Европске
конвенције о међународном
транспорту опасног терета у
друмском саобраћају (анекси
А и Б ADR 2007), у оригиналу
на енглеском језику и у
преводу на српски језик;
текстови амандмана из овог
закључка у оригиналу на
енглеском и у преводу на
српски језик, заједно са
основном верзијом ADR 2007
чине интегрални текст анекса
А и Б ADR 2013
Прихваћена je Платформа за
разговоре делегација
Републике Србије и
Републике Хрватске на
састанку Мешовите комисије
за међународни превоз
путника и ствари у друмском
саобраћају, у Београду 28. и
29. новембра 2013. године

/

32.

Члан 3. став 1. Закона
о потврђивању
Европске конвенције
о међународном
транспорту опасног
терета у друмском
саобраћају (ADR)
(„Службени гласник
РС-Међународни
уговори“, број 2/10) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05 и 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16 /11, 68/12УС и 72/12)

33.

Закључак
05 број: 018-10777/2013
од 11. децембра 2013.
године

Утврђена је Основа за
закључивање Меморандума о
разумевању у области развоја
објеката саобраћајне
инфраструктуре између
Министарства саобраћаја
Републике Србије и
Министарства саобраћаја
Руске Федерације, са текстом
Нацрта меморандума

/

34.

Закључак
05 број: 018-10039/2013-2
од 18. децембра 2013.

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 и 72/12)
Члан 3. став 1. Закона
о потврђивању
Европског споразума
о међународном
транспорту опасног

Прихваћене су измене и
допуне техничких прописа у
прилогу Европског споразума
о међународном транспорту
опасног терета на

/

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
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35.

Закључак
05 број: 018-11075/2013
од 20. децембра 2013.
године

36.

Закључак
05 број:
018-11080/2013
од 20. децембра 2013.
године

37.

Закључак
05 број: 018-11082/2013
од 20. децембра 2013.
године

38.

Закључак
05 број: 018-11081/2013
од 20. децембра 2013.
године

терета на
унутрашњим пловним
путевима (ADN)
(„Службени гласник
РС-Meђународни
уговори“, број 3/10) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС и 72/12)
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 и 72/12)
Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

унутрашњим пловним
путевима (анекс ADN 2013), у
оригиналу на енглеском
језику и у преводу на српски
језик; текстови амандмана из
овог закључка у оригиналу на
енглеском и у преводу на
српски језик, заједно са
основном верзијом ADN 2007
чине интегрални текст ADN
2013

интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Белорусије о друмском
превозу путника и ствари и
усвојен је текст Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Белорусије о друмском
превозу путника и ствари

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и
Хашемитске Краљевине
Јордан и усвојен је текст
наведеног споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Јапана и усвојен је текст
наведеног споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Јужне Африке и
усвојен је текст наведеног
споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
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39.

Закључак
05 број:018-11083/2013
од 20. децембра 2013.
године

40.

Закључак
05 број:018-11079/2013
од 20. децембра 2013.
године

41.

Закључак
05 број: 018-11076/2013
од 20. децембра 2013.
године

42.

Закључак
05 број: 018-11151/2013
од 25. децембра 2013.
године

43.

Закључак
05 број: 343-11300/2013-1
од 30. децембра 2013.
године

Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Чл. 9. и 11. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени лист
СФРЈ“, бр. 55/78 и
47/89-СУС) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
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 и 72/12)

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индонезије и
усвојен је текст наведеног
споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и
Краљевине Саудијске Арабије
и усвојен је текст наведеног
споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Бахреин и усвојен
је текст наведеног споразума

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Македоније о
утврђивању граничне
процедуре за железнички
гранични прелаз Прешево –
Табановце и усвојен је текст
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Македоније о
утврђивању граничне
процедуре за железнички
гранични прелаз Прешево –
Табановце
Усвојене су Смернице развоја
ваздухопловног тржишта кроз
стимулације у плаћању
аеродромских накнада у
Републици Србији

/

/

/

/
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта
I
Правилник о водним
путевима, лукама и
пристаништима на којима је
пилотажа обавезна за
пловила одређене врсте и
величини
Правилник о начину
смештаја терета, његовог
обезбеђења и означавања

3.

Правилник о допунама
Правилника о испитивању
возила

4.

Правилник о изменама и
допуни Правилника о
подели моторних и
прикључних возила и
техничким условима за
возила у саобраћају на
путевима

5.

Правилник о програму и
начину полагања испита за
стручну оспособљеност за
обављање послова возача
возила за транспорт
опасног терета, саставу
комисије и износу
трошкова полагања испита
Правилник о измени
Правилника о испитивању
возила

6.

7.

Правилник о садржини
сертификата за возача, року
важења и условима за
продужење важења
сертификата за возача и
вођењу Регистра издатих
сертификата за возача

8.

Правилник о садржини
сертификата о одобрењу за
возило и условима под

Правни основ
II
Члан 60. став 1. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РС“,
бр. 73/10 и 121/12)
Члан 113. став 4. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11)
Члан 249. став 5. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11), на предлог
Агенције за безбедност
саобраћаја
Члан 7. став 2, члан 121.
став 5, члан 131. став 1.
и члан 246. став 6.
Закона о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11)
Члан 42. став 5. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

Члан 249. став 5. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11), на предлог
Агенције за безбедност
саобраћаја
Члан 42. став 4. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

Члан 41. став 2. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени

Референтни документ
III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
2/13
9. јануар

/

13/13
8. фебруар

/

13/13
8. фебруар

/

19/13
27. фебруар

Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног
и
интермодалног
транспорта
у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
/

27/2013
22. март

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,

36/2013
19. април

31/13
5. април

36/2013
19. април
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којима се издаје, односно
враћа сертификат о
одобрењу за возило

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

гласник РС“, број 88/10)

ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Правилник о обрасцу
Члан 65. став 3. Закона о Стратегија развоја
сертификата о посебним
транспорту опасног
железничког,
знањима у области ADN и
терета („Службени
друмског, водног,
Регистру издатих
гласник РС“, број 88/10) ваздушног и
сертификата о посебним
интермодалног
знањима у области ADN
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Правилник о условима,
Члан 134. став 7 . Закона о
/
начину и поступку издавања пловидби и лукама на
и замене, садржини и
унутрашњим водама
обрасцу бродарске књижице („Службени гласник РС“,
и дозволе за укрцавање,
бр. 73/10 и 121/12)
лицима и органима
надлежним за уношење и
оверу података, као и
садржини, обрасцу и начину
вођења регистра издатих
бродарских књижица и
дозвола за укрцавање
Правилник о измени
Члан 7. став 2, члан 121.
/
Правилника о подели
став 5, члан 131. став 1.
моторних и прикључних
и члан 246. став 6.
возила и техничким
Закона о безбедности
условима за возила у
саобраћаја на путевима
саобраћају на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11)
Правилник o условима за
Члан 60. став 5. Закона о Стратегија развоја
издавање, односно
транспорту опасног
железничког,
одузимање овлашћења за
терета („Службени
друмског, водног,
стручно оспособљавање
гласник РС“, број 88/10) ваздушног и
кандидата за лице са
интермодалног
сертификатом ADN
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Правилник о обрасцу и
Члан 37. став 5. Закона о Стратегија развоја
року важења потврде о
транспорту опасног
железничког,
стручној оспособљености
терета („Службени
друмског, водног,
запосленог на пословима у
гласник РС“, број 88/10) ваздушног и
транспорту опасног терета
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Правилник о програму,
Члан 22. став 2. Закона о Стратегија развоја
начину и висини трошкова
транспорту опасног
железничког,
полагања испита за
терета („Службени
друмског, водног,
издавање Сертификата о
гласник РС“, број 88/10) ваздушног и
стручној оспособљености
интермодалног
за саветника за безбедност
транспорта у
у транспорту опасног
Републици Србији од
терета
2008. до 2015. године
Правилник о програму и
Члан 132. став 8. Закона
начину полагања стручног
о пловидби и лукама на
испита за стицање звања
унутрашњим водама
/
чланова посаде бродова
(„Службени гласник
трговачке морнарице
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

36/2013
19. април

40/13
7. мај

41/13
10. мај

41/2013
10. мај

42/2013
14. мај

44/13
21. мај

59/13
5. јул
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16.

17.

Правилник о условима у
погледу стручне
оспособљености које мора
да испуњава овлашћено
стручно лице које испитује
посуду под притиском или
цистерну за транспорт
опасног терета, о обрасцу
Регистра овлашћених
стручних лица и о изгледу
жига
Правилник о ванредном
превозу

Члан 13. став 7. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године

60/13
10. јул

Члан 115. став 6. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10,
101/11 и 32/13 - УС)
Члан 43. став 5. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

/

60/13
10. јул

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
/

64/2013
24. јул

18.

Правилник о условима за
издавање, односно
одузимање овлашћења за
стручно оспособљавање
кандидата за возача возила
за транспорт опасног терета

19.

Правилник о програму и
начину полагања испита за
стручну оспособљеност за
обављање послова Лица са
сертификатом ADN

Члан 61. став 2. Закона о
транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

20.

Правилник о техничким и
техничко-експлоатационим
условима које морају
испуњавати теретна возила
и аутобуси којима се
обавља међународни јавни
превоз у друмском
саобраћају

21.

Правилник о измени и
допунама Правилника о
садржини сертификата за
возача, року важења и
условима за продужење
важења сертификата за
возача и вођењу Регистра
издатих сертификата за
возача
Правилник о изгледу,
садржини и коришћењу
службеног одела и
службене легитимације
инспектора за државне
путеве
Правилник о условима и
критеријумима за
признавање

Члан 11. став 5. Закона о
међународном превозу у
друмском саобраћају
("Службени лист СРЈ",
бр. 60/98, 5/99 исправка, 44/99, 74/99,
4/00 - исправка и
„Службени гласник РС“,
бр. 101/05 - др. закон,
101/05 - др. закон и
18/10)
Члан 42. став 4. Закона
о транспорту опасног
терета („Службени
гласник РС“, број 88/10)

22.

23.

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године

64/13
24. јул

73/13
16. август

74/13
21. август

Члан 93. став 2. Закона
о јавним путевима
(„Службени гласник
РС“, број 101/2005,
123/07, 101/11 и 93/12)

/

87/13
4. октобар

Члан 92. став 2. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама

/

92/13
22. октобар
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24.

25.

26.

27.

28.

класификационог друштва
које подноси захтев за
признавање, као и поступак
за признавање
класификационих друштва
Правилник о садржини и
форми Изјаве о мрежи

(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

Правилник о висини
трошкова полагања
стручног испита за стицање
стручне оспособљености за
управљање чамцем,
пловећим телом или
плутајућим објектом
Правилник о висини
трошкова полагања
стручног испита за стицање
звања чланова посаде
бродова трговачке
морнарице
*уз сагласност министра
финансија
Правилник о висини таксе
за пружање стручне услуге
вршења прегледа и
техничког надзора чамца,
пловећег тела или
плутајућег објекта
Правилник о начину
испитивања пловидбених
незгода пловила

Члан 165. став 5. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

29.

Правилник о категоријама
пловидбе поморских
бродова

30.

Правилник о висини таксе
за пружање стручне услуге
вршења техничког надзора
над бродовима унутрашње
пловидбе
Правилник о изменама
Правилника о испитивању
возила

31.

32.

Правилник о
категоризацији државних
водних путева

Члан 18. став 2. Закона о
железници („Службени
гласник РС“, број 45/13)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији од
2008. до 2015. године
/

97/13
6. новембар

98/13
8. новембар

Члан 132. став 5. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

/

98/13
8. новембар

Члан 126. став 4. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

/

104/13
27. новембар

Члан 171. став 3. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)
Члан 17. став 3. Закона о
поморској пловидби
(„Службени гласник
РС“, бр. 87/11 и 104/13)
Члан 91. став 4. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)
Члан 249. став 5. Закона
о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10,
101/11 и 32/13-УС), на
предлог Агенције за
безбедност саобраћаја
Члан 11. став 5. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС“, бр. 73/10 и 121/12)

/

113/13
20. децембар

/

114/13
23. децембар

/

114/13
23. децембар

/

114/13
23. децембар

/

115/13
26. децембар
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

1.1

1.2

Назив

Резултат

I
Програм праћења стања
међународних и
међудржавних
унутрашњих пловних
путева (Дунав, Сава и
Тиса)

II
Стање на међународним и
међудржавним унутрашњим
пловним путевима у дужини од
963 км редовно праћено кроз
хидрографска мерења попречних
профила на рекама Дунав, Сава
и Тиса; припремљена
документација за хидротехничке
радове на критичним секторима
на реци Дунав, започета
припрема документације за
хидротехничке радове на реци
Сави
Припремљена Студија
оправданости са идејним
пројектима за 6 критичних
сектора од Бачке Паланке до
Београда и предата државној
ревизионој комисији,
припремљена Студија о процени
утицаја на животну средину и
предата Министарству
енергетике, развоја и заштите
животне средине на сагласност,
припремљени главни пројекти и
тендерска документација за
хидротехничке радове на 6
критичних сектора на реци
Дунав
Припремљена документација за
предвиђене пилот активности

Пројекат припреме
пројектне и тендерске
документације за
хидротехничке радове на
критичним секторима на
реци Дунав у Републици
Србији (ЕУ Програм
ИПА 2010 – компонента
I)

Имплементација
међународног Пројекта
NEWADA дуо (Мрежа
дунавских
администрација за
пловне путеве –
оријентација ка
подацима и
корисницима) –
имплементација пилот
активности

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
44.660.000
RSD
06
101.500.000
RSD
(1.015.000
EUR)

01
06

01
06

Референтни
документ
IV
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

7.000.000
RSD
100.000.000
RSD
(1.000.000
EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

300.000
RSD
1.500.000
RSD
(15.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до
2015.године
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2.

2.1

3.

3.1

4.

Програм одржавања и
унапређења система
обележавања
међународних и
међудржавних
унутрашњих пловних
путева у Републици
Србији

Систем обележавања одржаван и
модернизован на целокупним
токовима река Дунав, Сава и
Тиса кроз Републику Србију, у
дужини од 963 км, у складу са
одобреним планом обележавања

01

Имплементација
међународног Пројекта
NEWADA дуо (Мрежа
дунавских
администрација за
пловне путеве оријентација ка
подацима и
корисницима) припрема апликације за
ажурирање планова
обележавања
Програм планирања и
спровођења
хидротехничких радова
на унутрашњим пловним
путевима

Припремљена и усаглашена
документација за предвиђену
пилот активност

01

Настављен рад на припреми
планских докумената за
започињање поправке
хидротехничких грађевина,
извршено техничко одржавање 2
зимовника, извршено
багеровање реке Саве у циљу
успостављања габарита пловног
пута за безбедну пловидбу од
ркм 72 до ркм 104
Припремљен и спреман за
имплементацију дугорочни план
за оптимизацију процеса
одржавања унутрашњих
пловних путева у Републици
Србији, настављен ран на
припреми документације за
пилот активност

01

Повећан број компоненти
речних информационих сервиса
које су доступне корисницима;
покривен цео ток река Дунав и
Сава кроз Србију системом
аутоматске идентификације

Имплементација
Пројекта NEWADA дуо
(Мрежа дунавских
администрација за
пловне путев –
оријентација ка
подацима и
корисницима) –
имплементација пилот
активности
Програм увођења нових
информационих и
комуникационих
технологија на
унутрашњим пловним
путевима и пружања
нових услуга
корисницима

06

06

90.350.000
RSD
200.000
RSD
(2.000 EUR)

15.000
RSD
200.000
RSD
(2.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

40.060.000
RSD
400.000
RSD
(4.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

01

60.000
RSD

06

400.000
RSD
(4.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

01

6.300.000
RSD
301.000.000
RSD
(3.010.000
EUR)

06

06

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
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Успостављени системи за:
лоцирање и праћење бродова,
електронско пријављивање
путовања, израду и
дистрибуцију електронских
навигационих карата;
опремљени бродови државних
органа опремом за речне
информационе сервисе;
опремљени објекти државних
органа на копну опремом за
речне информационе сервисе;
спроведене обуке за
представнике државних органа
за коришћење система у оквиру
речних информационих сервиса
Припремљена документација за
предвиђене пилот активности
даљинске контроле система
обележавања и виртуелних
компоненти система
обележавања

01

Пројекат CO-WANDA Анализа потенцијалне
употребе речних
информационих сервиса
у управљању бродским
отпадом

Припремљена студија о
потенцијалној употреби РИС-а
за управљање бродским
отпадом, припремљена
документација за пилот
активност употребе РИС-а у
процесу контроле и управљања
одлагања бродског отпада

01

5.

Програм одржавања
пловила за хидрографска
мерења, обележавање
унутрашњих пловних
путева и извођење
хидротехничких радова

Извршен ремонт два пловна
објекта

01

12.000.000
RSD

6.

Програм унапређења
међународне сарадње у
области унутрашњих
пловних путева

Унапређена сарадња између
дунавских администрација за
унутрашње пловне путеве;
учешће у међународним
иницијативама и међудржавним
телима (Дунавска стратегија,
Дунавска комисија,
Међународна комисија за слив
реке Саве, међудржавне
комисије са Хрватском и
Румунијом), подигнут ниво
стручне оспособљености
кадрова, знања и искуства у
области управљања
унутрашњим пловним путевима

01

5.800.000
RSD
6.600.000
RSD
(66.000 EUR)

4.1

4.2

4.3

Имплементација речних
информационих сервиса
(РИС) на Дунаву (ИПА
2007)

Пројекат NEWADA дуо
- имплементација пилот
активности

06

01
06

06

06

6.000.000
RSD
300.000.000
RSD
(3.000.000
EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

150.000
RSD
500.000
RSD
(50.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

150.000
RSD
500.000
RSD
(5.000 EUR)
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6.1

6.2

7.

7.1

7.2

Имплементација
међународног Пројекта
NEWADA дуо (Мрежа
дунавских
администрација за
пловне путеве оријентација ка
подацима и
корисницима), Програм
прекограничне сарадње
Југоисточна Европа четврти позив
Имплементација
међународног Пројекта
CO-WANDA
(Конвенција о
управљању бродским
отпадом на Дунаву),
Програм прекограничне
сарадње Југоисточна
Европа - четврти позив
Програм стручног
усавршавања
запослених,
информисања јавности о
раду и промоције
унутрашњих пловних
путева

Имплементација
међународног Пројекта
NEWADA (Мрежа
дунавских
администрација за
пловне путеве) унапређење односа са
јавношћу и реализација
програма размене
експерата
Имплементација
међународног Пројекта
WANDA (Управљање
бродским отпадом на
Дунаву) - комуникација
са заинтересованим
странама Пројекта

Унапређена сарадња са другим
дунавским администрацијама;
активно учешће представника
Дирекције за водне путеве на
састанцима у оквиру Пројекта,
припремљена 4 усаглашена
планска документа

01

1.000.000
RSD
5.000.000
RSD
(50.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

Унапређена сарадња са другим
дунавским администрацијама;
представници Дирекције за
водне путеве учествовали на
састанцима у оквиру Пројекта

01

400.000
RSD

01

7.300.000
RSD
1.300.000
RSD
(13.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

12 запослених похађало 10
различитих обука; организовано
5 радионица за заинтересоване
стране пројеката; припремљена
52 текста за обавештавање
јавности; више од 50
институција којима се као
заинтересованим странама
достављају месечна обавештења
о спроведеним активностима,
интернет презентација редовно
ажурирана, Информатор о раду
редовно ажуриран, образац за
приступ информацијама
доступан на порталу е-управа,
одговорено у року на све захтеве
о приступу информацијама од
јавног значаја
Два запослена Дирекције за
водне путеве похађала једну
обуку код других партнера на
Пројекту (екологија),
Припремљен усаглашени план
активности дунавских
администрација за пловне путеве
у области односа са јавношћу;
заинтересоване стране пројекта
обавештене о резултатима
Пројекта
Организована радионица за
заинтересоване стране Пројекта;
заинтересоване стране Пројекта
обавештене о резултатима
Пројекта кроз билтене пројекта

06

06

01
06

01
06

150.000
RSD
1.000.000
RSD
(10.000 ЕУР)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

50.000
RSD
300.000
RSD
(3.000 EUR)

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
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8.

Програм унапређења
стања путне
инфраструктуре

Финансирање већ изведених
радова

01

1.031.604.253
RSD

8.1

Изградња Коридора Х –
изградња леве траке
аутопута Е-75 од ГП
Хоргош до деонице ГП
Келебија (Петља
Суботица Југ)

Финансирање већ изведених
радова

01

345.942.664
RSD

8.2

Изградња ауто пута
Београд-Јужни Јадран –
радови на изградњи
Е763 Београд Јужни
Јадран, Лајковац од km
40+645,28 до km
53+139,91

Финансирање већ изведених
радова

01

685.661.589
RSD

9.

Програм јачања
институционалних
капацитета
Министарства
саобраћаја

Ојачани институционални
капацитети

06
11

271.442
EUR
500.000
EUR

9.1

Твининг – Усклађивање
са acquis communautaire
у области транспорта –
фаза 2

06

121.442
EUR

9.2

Пројекат едукације
учесника у
међународном друмском
транспорту и
контролних органа

Извршено усклађивање 10
закона и 44 подзаконска акта.
Организовано је 27
семинара/радионица у Србији и
8 студијских путовања у
Француској и Литванији у
којима су учествовали
службеници Министарства
саобраћаја и институција
задужених за саобраћај.
Имплементиран је Систем за
управљање информацијама у
Министарству саобраћаја чија је
сврха: праћење усклађивања
националног законодавства са
законодавством ЕУ и праћење
пројеката које финансира ЕУ.
Одржано 6 презентација и
обучени учесници и контролори
у међународном друмском
транспорту

01

За одржане
презентације у
привредној
комори Србије,
државни
службеници
нису добили
новачану
накнаду

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
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9.3

Унапређење процедура
за истраживање несрећа
у
складу
са
законодавством ЕУ и
међународним
конвенцијама

Израђена су два документа:
1.
Предлог
организационе
структуре,
систематизације
радних
места,
финасијских
потреба
и
основних
организационих
радних
процедура
будућег Телу за
истраживање
несрећа
у
саобраћају
2. Приручник за спровођење
истрага у ваздушном, водном и
железничком саобраћају
-oјачани институционални
капацитети из области
безбедности саобраћаја
- израђен је пројектни задатак за
Јединствену базу података од
значаја за безбедност саобраћаја
- Урађен Нацрт националне
стратегије безбедности
саобраћаја и акционог плана за
период 2014-2020.
Олакшано функционисање
друмског транспорта,
иновирани билатерални уговори,
одржано 12 мешовитих комисија

06

150.000
EUR

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

9.4

Техничка помоћ у
области безбедности
саобраћаја

11

500.000
EUR

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

10.

Програм унапређења
међународне сарадње у
области друмског
транспорта

01

1.066.100
RSD

Програм расподеле
дозвола за превоз
путника и ствари
домаћим превозницима
у друмском саобраћају

Утврђен годишњи план
расподеле страних дозвола
домаћим превозницима за
превоз ствари и усаглашени
редови вожње у домаћем и
међународном путничком
транспорту

01

9.830.390
RSD

11.1

Пројекат Интегралне
подршке за рад
„Система за издавање
међународних дозвола у
друмском транспорту”

01

8.697.590
RSD

11.2

Одржавање
апликативног софтвера
ИДЗМТ за издавање
дозвола за међународни
превоз ствари до
тренутка успостављања
новог пројекта

Утврђени годишњи планови
расподеле дозвола за превоз
ствари, ефикасна
администрација дозвола,
усаглашени редови вожње у
међународном превозу путника
и ефикасан и ефективан начин
администрације и опслуге
клијената у систему
Утврђени годишњи планови
расподеле дозвола за превоз
ствари, ефикасна
администрација дозвола и
опслуга странака

01

1.132.800
RSD

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.

11.
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12.

Програм реформе
железнице

Усвојена је регулатива за
омогућавање ефикасних
железничких услуга; усклађени
су прописи, технички параметри
и стандарди са директивама ЕУ

06

210.000
EUR

12.1

Техничка помоћ
Железницама Србије при
реструктурирању
одабраних области

06

210.000
EUR

13.

Програм унапређења
стања железничке
инфраструктуре

Методологија за обавезу јавног
превоза је ревидирана;
предложена је Методологија
вредновања елемената за
одређивање накнада за
коришћење железничке
инфраструктуре; развијени су
принципи и критеријуми за
доделу капацитета железничке
инфраструктуре
Подигнут је квалитет услуге

06

2.644.500
EUR
236.000.000
RSD

01

13.1

Техничка помоћ за
железничку
инфраструктуру (Мастер
план за железнице)

Израђен је план улагања за
железнички сектор у Србији, за
период 2012-2021. године, и
обезбеђивање подршке за
институционалну изградњу у
оквиру Министарства саобраћаја
и „Железнице Србије” ад, за
инвестиционо планирање.

06

600.000
EUR

13.2

Израда планске и
техничке документације
за пругу Ваљево –
Лозница

01

23.600.000
RSD

13.3

Анализа стања
железничких пруга

Урађени су Идејни пројекат,
Главни пројекат и добијена
грађевинска дозвола за пругу
која треба да повеже Босну и
Херцеговину, односно
Тузлански басен и Бања Луку са
пругом Београд-Бар и
железничком мрежом Републике
Србије
Развијен је систем процедура и
ГИС база података; снимљени су
кључни подаци о пругама који
се користе; дефинисана је нова
опрема и обучено особље

06

900.000
EUR

13.4

Израда Пројектне

Извршено је прикупљање

06

157.000

године
Национални
програм за
интеграцију
Републике Србије
у Европску унију
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
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документације за
железничку обилазницу
око Ниша

података, израђен је Извештај Планска документа и започета
израда Претходне студије
оправданости Генерални
пројекат

13.5

Израда техничке
документације за
реализацију Пројекта
модернизације пруге на
деоници Нови Сад –
Суботица - Мађарска
граница

06

987.500
EUR

14.

Програм подизања
учешћа интермодалног
транспорта у укупном
транспорту робе

Извршено је прикупљање
података и оцена Генералног
пројекта и Претходне студије
изводљивости за железничку
пругу Стара Пазова - Нови Сад мађарска граница (укључујући
извештај Идејног пројекта и
Студије изводљивости за
железничку пругу Стара ПазоваНови Сад)
Подигнут је квалитет услуге

06

1.000.000
EUR

14.1

Изградња
интермодалног
терминала у Београду

Обезбеђено је унапређење
интермодалног вида транспорта
и стварање инфраструктуре за
повећање интермодалног
транспорта на главним
транспортним коридорима

06

1.000.000
EUR

EUR

железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА

2. Министар

мр Велимир Илић

3. Делокруг

На основу члана 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13),
Министарство грађевинарства и урбанизма обавља послове државне управе који се
односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; утврђивање услова за
изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну
инфраструктуру и комуналне делатности; послове инжењерске геодезије; инспекцијски
надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне
инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, као и друге послове одређене
законом. Министарство грађевинарства и урбанизма обавља послове државне управе
који се односе и на инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области
нискоградње.

У извештајном периоду Министарство грађевинарства и урбанизма (у даљем тексту:
Министарство) је у већем обиму испунило План рада за 2013. годину.
У неке од најзначајнијих активности и остварених резултата је припрема Нацрта закона о
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе. Закон је
донела Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 15. марта 2013. године и ступио је
на снагу 16. марта 2013. године. Министар је донело Правилник о условима, начину и поступку за
стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.
У извештајном периоду, после обављене јавне расправе, припремљен је Нацрт закона о
легализацији објеката. Закон је донела Народна скупштина Републике Србије 31. октобра 2013.
године. Министар је донео је Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола,
степену изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације
објеката и Правилник о техничким стандардима приступачности. Припремљен је Предлог уредбе о
комуналној накнади, као и Предлог уредбе о мерилима за обављање комуналне делатности и о
условима за обављање комуналне делатности на подручјима која су законом стављена под посебну
заштиту, туристичком простору и другим подручјима од посебног значаја. Припремљено је 718
мишљења о примени закона из ове области, а све у циљу уједначавања управно-правне праксе у
области просторног и урбанистичког планирања, грађевинског земљишта, изградње објеката,
одржавања стамбених зграда и др. као и правилне примене Закона и прописа донетих на основу
Закона.
Припремљено је преко 412 мишљења која су се односила на нацрте закона и других прописа,
односно аката које доноси Народна скупштина, Влада или државни органи, а које су припремила
друга министарства, односно посебне организације; урађено је 58 другостепених решења по жалбама
на решења Инжењерске коморе Србије, као и већи број одговора (преко 45) по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја, одговора Поверенику за информације, Заштитнику грађана, и др.
У извештајном периоду, достављено је 677 захтева за давање мишљења о примени
појединих одредаба Закона о планирањи и изградњи и подзаконских аката који регулишу ову област,
Закона о комуналним делатностима и Закона о одржавању стамбених зграда, као и 51 жалба на
првостепено решење локалне самоуправе о одређивању земљишта за редовну употребу и формирање
грађевинске парцеле. На 351 захтев је писмено одговорено, урађена су 21 решења по жалби
првостепеног органа за одређивање земљишта за редовну употребу, одговори Заштитнику грађана,
Поверенику за информације, одговори на тужбу Управном суду као и 160 дописа и мишљења на акте
других органа, јединица локалне самоуправе, а у вези поступања по представкама.
Урађен је нацрт акта о финансирању и суфинансирању пројеката комуналне инфраструктуре
јединица локалне самоуправе, текст уговора који ће Министарство закључити са јединицама локалне
самоуправе за 27 одабраних корисника, а сагласно Закону о комуналним делатностима и расписаном
Јавном позиву за кандидовање пројеката. Такође, урађен је и извештај о обављању комуналних
делатности ради обавештавања Владе и јавности.
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У области легализације бесправно изграђених објеката, у овом периоду су започете
активности на усаглашавању евиденције бесправно изграђених објеката у оквиру I зоне заштите на
територији националних паркова Копаоник, Тара и Ђердап у сарадњи са Републичком грађевинском
инспекцијом, а све ради реализације активности уклањања бесправно изграђених објеката. Издато је
209 грађевинских и употребних дозвола.
За објекте у надлежности Министарства, у Сектору за грађевинарство и грађевинско
земљиште, издате су 72 грађевинске дозволе, 47 решења за извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола и 58 употребних дозвола. Издато је 193 решења о испуњености услова за израду
техничке документације и грађење објеката - лиценци за објекте за које грађевинску дозволу издаје
Министарство. Решено је по 17 захтева за стручну контролу техничке документације и одржане су
три седнице Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације.
У Одељењу за енергетску ефикасност и грађевинске производе спроведене су следеће
активности:
праћена је примена Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”,
број 61/11) и Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Службени гласник РС”, број 69/12);
спроведена је кампања, уз подршку GIZ-а, имплементације енергетске ефикасности у 30
градова и општина Републике Србије – 60 јавних дебата (Чачак, Бор, Бечеј, Крагујевац, Алексинац,
Пирот, Нови Сад, Ниш, Прокупље, Вршац, Параћин, Смедерево, Врање, Зрењанин, Књажевац,
Врњачка Бања, Краљево, Врбас, Ужице, Шид, Жабаљ идр.);
израђено је 155 енергетских пасоша (по типологији зграда пет пасоша по општини, односно
граду), које је финансирао GIZ, а што је послужило и као повратна информација за измене и допуне
постојећих правилника из ове области;
привредна друштва су доставила Министарству 98 енергетских пасоша које су израдили у
току 2013. године;
Инжењерска комора Србије је, у договору са представницима Одељења, организовала 27
предавања на којима је 15 предузећа (произвођача грађевинских производа којима се утиче на
смањење потрошње енергије у зградама), представилo предности примене нових грађевинских
материјала;
Министарство је, у сарадњи са GIZ-ом, организовало изложбе у 30 градова и општина
Републике Србије на којима је 20 произвођача представило грађевинске производе којима се утиче на
смањење потрошње енергије у зградама;
Архитектонски факултет Универзитета у Београду је уз финансијску подршку GIZ-а и
техничку подршку Министарства израдио типологију стамбених зграда у Србији, којом је обухваћено
20.000 стамбених зграда (објављени су: Атлас постојећих породичних кућа Србија; Атлас
вишепородичних зграда Србије; Национална типологија стамбених зграда Србије;)
У оквиру NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) пројекта за климатске промене које
води јапански тим консултаната JICA (Japan International Cooperation Agency) Министарство је
конкурисало са Пројектом за енергетску санацију 10.000 стамбених зграда у Србији. Пројекат, чија
имплементација би довела до смањења емисије CO2 за око 503.000 tO2 годишње, је изабран у уски
круг од шест пројеката који су уврштени у Регистар Уједињених нација;
учествовање на CEDEF (Central European Development Forum) конференцији Одржива градња:
Савремене технологије и начини финансирања енергетски ефикасних објеката – на којој је извршена
презентација правног оквира ЕЕ и фазе имплементације ЕЕ у Министарству грађевинарства и
урбанизма;
израђен је Предлог правилника о допунама Правилника о квалитету цемента. Основана је
Радна група за израду измена и допуна Правилника о техничким и другим захтевима за бетонски
челик и Правилника о техничким и другим захтевима за хладнообликоване заварене шупље профиле
за челичне конструкције од нелегираних и финозрних челика;
издато је 100 решења о испуњености услова за издавање енергетског пасоша;
издато је 11 решења о признавању важења страних исправа и знакова усаглашености за
област противпожарне отпорности грађевинских производа;
извршена је контрола поднетог захтева Института ИМС а. д. из Београда, за именовање тела
за оцењивање усаглашености. Формирана је Комисија за утврђивање испуњености услова за
именовање тела за оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености цемента
опште намене и цемента за специјалну намену са захтевима из Правилника о квалитету цемента
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(„Службени гласник РС“, број 34/13) у сврху давања одобрења телу за оцењивање усаглашености –
Институту за испитивање материјала а.д. Београд, за спровођење оцењивања усаглашености цемента
за потребе произвођача.
У Одељењу за управне послове у области државног премера и катастра непокретности,
укупан број примљених предмета износи 6805, што представља увећање од 9% у односу на 2012.
годину. У извештајном периоду решено је 2295 предмета, што такође представља повећање од 49,6%
у односу на претходну годину. Ова чињеница је резултат повећања броја извршилаца за шест у
извештајној години.
У Одељењу републичке грађевинске инспекције извршено је: 175 редовних и контролних
инспекцијских прегледа над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство,
након чега је донето 101 решење; 150 редовних и ванредних инспекцијских прегледа у општинским,
односно градским управама, ради провере навода по представкама грађана, као и провера наложених
мера из раније сачињених записника; 778 инспекцијских провера поступања општинских и градских
грађевинских инспектора, а издато је 505 налога, 158 инструкција и 62 ургенције за поступање.
Израђен је Нацрт закона о планирању, проjектовању и грађењу, а у циљу израде предузете су
следеће активности: формирана је Радна група за израду Нацрта закона и израђена радна верзија
закона за даље усаглашавање са другим релевантним чиниоцима; спроведена је јавна расправа у
сарадњи са УСАИД, GIZ и СКГО у: Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу, а кроз организовање
округлих столова, стручних консултација и дискусијама у организацији пословних и струковних
удружења, комора и асоцијација (ПКС, регионалне привредне коморе, НАЛЕД, Америчка привредна
комора у Србији, струковна удружења инжењера, невладиних организација и др).
Реализована је сарадња са GIZ/Амберо, у вези унапређења управљања земљиштем на нивоу
локалних самоуправа. Одржано је више састанака са представницима ове организације на тему
Измене и допуне Закона о планирању и изградњи. Припремљен је Приручник о спровођењу
стратешке процене утицаја на животну средину у урбанистичком планирању и извршена промоција
Водича за партиципацију у планирању урбаног развоја. Припремљен је текст Споразума о
спровођењу пројекта техничке сарадње између GIZ, МГУ и МПШВ у периоду 2013-2015. године.
У оквиру Пројекта ''Традиционална српска кућа'' спроведен је архитектонски конкурс и
додељено 16 награда за најбоља идејна архитектонска решења за четири типа кућа традиционалног
народног градитељства.
У Сектору за урбанизам и становање у извештајном периоду предузете су следеће
активности:
дато је 229 мишљења о ваљаности планске документације за утврђивање јавног интереса
(члан 20. Закона о експропријацији, „Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 и 20/09);
обављена је контрола усклађености укупно 31 урбанистичког плана о чему су сачињени
одговарајући извештаји; сагласност министра дата је на 25 планова, док је за шест урбанистичких
планова констатовано да нема услова за давање сагласности и наложена је израда новог нацрта тог
плана;
обављена је анализа стања израде/усклађивања урбанистичке документације за седишта
јединице локалних самоуправа (ЈЛС) на територији уже Србије (ван територије АП) у складу са
обавезама прописаним Законом о планирању и изградњи и сачињен је Извештај о стању
израде/усклађивања урбанистичке документације за седишта ЈЛС на територији Србије ван
територије АП по фазама израде;
сагледане су потребе за суфинансирањем приоритетне планске документације ЈЛС и
припремљена је потребна тендерска документација за су/финансирање израде: плана генералне
регулације за седиште ЈЛС и плана генералне регулације за друга насељена места на територији
општине, односно града, односно града Београда, чија је израда предвиђена просторним планом ЈЛС
(сачињени су: Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава за путем јавног конкурса; Решење
о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса; Текст конкурса и Пријавни формулар);
реализован је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у
2013. години, за суфинансирање израде урбанистичких планова –сачињен је образац Извештаја о
прегледу и оцењивању (појединачних) пријава; Комисијски је размотрено укупно 99 пријава
поднетих од стране ЈЛС; сачињен је Записник Комисије; сачињен је Извештај о спровођењу конкурса
са Ранг листом, а резултати јавног конкурса су у прописаном року објављени на веб-сајту
Министарства; сачињен је нацрт Уговора о суфинансирању; реализовано је активно учешће у
припреми Нацрта уговора о суфинансирању израде урбанистичких планова - 7. октобра 2013. године
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са представницима 30 ЈЛС са територије Републике Србије потписани су уговори о додели
бесповратних средстава за израду урбанистичких планова у укупном износу од 30.000.000,00 динара;
обезбеђено је редовно вођење (интерне) архиве урбанистичких планова
достављених
Министарству у складу са законом (планови које доносе ЈЛС – просторни план ЈЛС, генерални
урбанистички планови, план генералне регулације, план детаљне регулације);
у оквиру спровођења планова издато је 110 информација о локацији, 70 локацијских дозвола и
298 других управних и вануправних аката;
праћење системских решења и предлагање мера и елемената за законска решења у циљу
унапређења и развоја у овој области;
учешће у раду комисија за планове ЈЛС, односно града, односно града Београда;
издато је 70 мишљења на посебне законе, који имају утицаја на област планирања;
давање предлога, мишљења и и информација о стању у овој области као и активностима које
треба предузети.
У Одсеку за стамбене послове прикупљени су подаци о броју закупаца у становима у својини
грађана (заштићених станара), у циљу предлагања измена и допуна Закона о становању у вези
решавања овог питања, а предузете су и следеће активности:
- у циљу спровођења Закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој
Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1720 (МУ-8/11) донета је Уредба о стандардима и
нормативима за планирање, пројектовање и грађење и условима за коришћење и одржавање станова
за социјално становање и усаглашен је текст Предлога уредбе о општим критеријумима за одабир
јединица локалне самоуправе и избор крајњих корисника станова изграђених на основу овог закона;
- у циљу спровођења Програма изградње станова за социјално становање, средствима Републике
Србије у износу од 200 милиона динара, усаглашен је Предлог уредбе о условима и мерилима за
одабир закупаца станова чија је изградња у току у оквиру овог програма;
припремљено је 34 уговора за суфинансирање урбанистичких планова ЈЛС;
у вези приме закона из стамбене области, дато је око 110 мишљења на захтеве физичких и
правних лица и 30 мишљења и извештаја на захтеве других органа у склопу припреме предлога и
нацрта аката из њихове надлежности;
издато је шест решења за лиценце - рад непрофитних стамбених организација у складу
са Законом о социјалном становању и четири обавештења о неиспуњавању услова за рад непрофитне
стамбене организације.
Републичка урбанистичка инспекција обавила је 518 редовних, ванредних и
контролних инспекцијских прегледа у општинским односно градским управама, у циљу провере
навода по представкама грађана и друштвено-правних лица, као и провера наложених мера из раније
сачињених записника. Након извршених инспекцијских прегледа, у седам случајева донета су
решења којима је наложено поништавање Урбанистичког пројекта, у 53 случаја су донета решења
којим се налаже поништај локацијске дозволе. С обзиром да је инспекцијским надзором утврђено да
идејни, односно главни пројекти нису израђени у складу са законом и издатом локацијском дозволом,
ова инспекција је покренула 17 иницијатива за поништај грађевинске дозволе. Поднето је шест
иницијатива за оцену законитости планског документа. У извештајном периоду урбанистички
инспектори су обрадили 205 предмета са различитим садржајем (прослеђивања, обавештења и др.),
међу којима су израђени записници у којима је констатовано да је контролисана документација
издата у складу са законом.
Министарство, у оквиру послова државне управе који се односе на инфраструктурне пројекте
од посебног значаја у области нискоградње, прати реализацију пројеката Коридор 10, Аутопутеви Е80 и Е-75, Коридор 11, Београд - Јужни Јадран, Аутопут Е-763.
У оквиру активности везаних за инвестиције које се финансирају из кредита, потписан је
Комерцијални уговор за извођење радова са предузећем „China Shandong Internatinal Economic and
technical Cooperation“, за изградњу две деонице Аутопута Е-763 и то: Обреновац – Уб и Лајковац –
Љиг. Дана 24. децембра 2013. године, свечано је отпочео почетак припремних радова на изградњи ове
две деонице Аутопута Е-763, чијем су отварању присуствовали највиши званичници Републике
Србије и НР Кине. Министарсво је формирало стручни тим за израду потребне документације за
давање концесије на делу Аутопута Е-763 и склопљен је Уговор са консултантом за израду Студије за
давање у концесију дела Аутопута Е-763. Предмет концесије је део аутопутског правца Е-763 од
Сурчина до Пожеге. Укупна дужина деоница износи 151,70 km. У припреми је документација за
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финансирање израде пројектне документације за ову деоницу аутопута. Планирано је да се средства
за финансирање пројектне документације прибаве преко заједничког предузећа, које је основано на
основу Споразума о сарадњи између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата.
Министарство је предузело неохподне активности на реализацији капиталног објекта,
изградње моста на Сави код Сремске Раче. Извршен је технички преглед објекта: мост на Сави код
Сремске Раче (Србија - Република Српска). По отклањању примедби Комисија за технички преглед
изведених радова ће доставитити извештаје, на основу којих ће Министарство издати употребну
дозволу.
Према одлуци Владе Републике Србије у току је реализација Пројекта Изградња моста на
реци Дрини, на локацији Љубовија - Братунац и новог заједничког граничног прелаза између
Републике Србије и Босне и Херцеговине (Републике Српске), коју води Сектор за инвестиције
Министарства. Одржано је више састанака са представницима Републике Српске, надлежних
министарстава у Републици Србији и пројектантима, ради усаглашавања пројектног решења за мост
и гранични прелаз.
Сарадња Министарства са Уједињеним Арапским Емиратима на инфраструктурним пројектима
је такође предмет рада овог Сектора, у циљу чега су предузете следеће активности:
формирана је међуресорна радна група задужена за вршење прелиминарне анализе и оцене
понуђених пројеката по основу Заључка Владе 05 Број: 337-6164/2013, којим се усваја текст
Меморандума о сарадњи између Републике Србије и Global Capital Advisors Management (оснивање
Привредног друштва за развој инфраструктурних и индустријских пројеката G.I.D.C.д.о.о.), у оквиру
сарадње Републике Србије са Уједињеним Арапским Емиратима;
Влада је на предлог Министарства усвојила Меморандума о сарадњи на Пројекту изградња
Аутопута Е-763, деоница Пожега – Бољаре, са заједничким предузећем „G.I.D.C“, за финансирање
израде планске и техничке документације.
Сарадња Министарства са Ираком на инфраструктурним пројектима обухвата следеће
активности:
- формирана је међуресорна радна група задужена за сарадњу са Републиком Ирак, ради
ангажовања домаћих предузећа на изградњи инфраструктурних објеката у овој земљи. Предложена
су три пројекта, за која су прикупљена писма о намерама од предузећа из Републике Србије, о чему је
дипломатским путем обавештено надлежно министарство Републике Ирак, и тражене су и додатне
инфомације, које би олакшале ангажовање ових предузећа у Ираку.
Одељење за управне и управно-надзорне послове је примило 3674 предмета, и то у Јабланичком
управном округу 280, у Колубарском управном округу 420, у Зајечарском управном округу 325, у
Нишавском управном округу 694, у Рашком управном округу 370, у Шумадијском управном округу 320, у
Златиборском управном округу 330, а у седишту министарства 935. Решено је 3228 предмета од чега у
Јабланичком управном округу 351, у Колубарском 357, у Зајечарском 372, Нишавском 417, Рашком 440,
Шумадијском 354 и у Златиборском управном округу 326. Такође, урађено је 65 нацрта решења за
Административну комисију Владе.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Закон о посебним
условима за упис права
својине на објектима
изграђеним без
грађевинске дозволе

Опис

II
Овим законом уређен је упис
права својине на објектима,
односно деловима објекта
који су изграђени без
грађевинске дозволе до дана
ступања на снагу Закона о
планирању и изградњи, као
и на грађевинском

Статус

III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
25/13
15. март

Референтни
документ
V
/
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2.

Закон о легализацији
објеката

земљишту на коме је објекат
изграђен;овај закон важи до
31. децембра 2014. године
Овим законом уређени су
услови, поступак и начин
легализације објеката,
односно делова објеката
изграђених без грађевинске
дозволе или одобрења за
изградњу до дана његовог
ступања на снагу

Народна
скупштина
усвојила

95/13
31. октобар

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

I

II
Члан 7. Закона
о буџету
Републике
Србије за 2013.
годину
(„Службени
гласник РС”,
број 114/12) 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 и 72/12),
Члан 13. став 7.
Закона о
социјалном
становању
(,,Службени
гласник РС”,
брoj 72/09) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05
– исправка,
101/07, 65/08,
68/12 – УС и
72/12)

III
Овом уредбом се
утвђује Програм о
распореду и
коришћењу средстава
субвенције
опредељених за
финансирање
Републичке агенције за
становање за 2013.
годину

1.

Уредбa о утврђивању
Програма о
распореду и
коришћењу
средстава субвенције
опредељених за
финансирање
Републичке
агенције за
становање за 2013.
годину

2.

Уредба о
стандардима и
нормативима за
планирање,
пројектовање,
грађење и
условима за
коришћење и
одржавање
станова за социјално
становање

Овом уредбом се
утврђују стандарди и
20.3.2013
нормативи за
планирање,
пројектовање, грађење
и друге видове
прибављања станова и
стамбених зграда
намењених социјалном
становању и услови за
коришћење и
одржавање станова и
стамбених зграда
намењених социјалном
становању, начин
коришћења земљишта
за изградњу, начин

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
14/13
13. фебруар

26/13
20. март

Референтни
документ
V
/

/
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Ред.
бр.

3.

Назив акта

Правни основ

Опис

I

II

Одлука о изменама
Одлуке о образовању
Комисије за давање
предлога Влади за
претходну
сагласност на
отуђење или давање
у закуп грађевинског
земљишта по цени,
мањој од тржишне
цене, односно
закупнине или без
накнаде

Члан 9. став 3.
Уредбе о
условима и
начину под
којима локална
самоуправа
може да отуђи
или да у закуп
грађевинско
земљиште по
цени, мањој од
тржишне цене,
односно
закупнине или
без накнаде
(„Службени
гласник РС”,
бр. 13/10, 54/11
и 121/12) и члан
43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05
– исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

III
одређивања закупнине,
као и поступак набавке
добара, услуга и
радова у изградњи
стамбених зграда и
станова намењених
социјалном становању
Измењена је Одлука у
делу који се односи на
састав Комисије

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

93/13
25. октобар

Референтни
документ
V

/

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Коефицијент за
израчунавање висине
месечне закупнине за
коришћење станова

Правни основ
II
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,

Референтни документ
III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
14/13
13. фебруар
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2.

3.

Правилник о условима,
начину и поступку за
стицање права својине на
земљишту и објектима на
које се примењује Закон о
посебним условима за упис
права својине на објектима
изграђеним без грађевинске
дозволе
Правилник о квалитету
цемента

4.

Правилник о техничким
стандардима
приступачности

5.

Коефицијент за
израчунавање висине
месечне закупнине за
коришћење станова

6.

Правилник о објектима за
које се не може издати
грађевинска дозвола,
степену изграђености
објекта и грађевинској и
употребној дозволи у
поступцима легализације
објеката

47/94 - исправка, 48/94др. закон, 44/95 - др.
закон, 49/95, 16/97,
46/98, 26/01, 101/05-др.
закон и 99/11)
Члан 4. став 6. и члан
13. став 4. Закона о
посебним условима за
упис права својине на
објектима изграђеним
без грађевинске дозволе
(,,Службени гласник
РС”, број 25/13)
Члан 201. тачка 3)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10
– УС, 24/11 и 121/12) и
члан 6. став 1. Закона о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености
(„Службени гласник
РС”, брoj 36/09)
Члан 201. тачка 2)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11 и 121/12)
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, 48/94др. закон, 44/95 - др.
закон, 49/95, 16/97,
46/98, 26/01, 101/05-др.
закон и 99/11)
Члан 20. став 1. Закона
о легализацији објеката
(,,Службени гласник
РС”, број 95/13)

/

31/13
5. април

/

34/13
12. април

/

46/13
24. мај

/

78/13
3. септембар

106/13
5. децембар
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I
Програм унапређења
урбанистичко
планске основе на
територији Републике
Србије

II
Издат 101 управни
акт
од тога 70
локацијских дозвола

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
33.000.000,00
RSD

Донети
урбанистички
планови прописани
Законом
о
планирању
и
изградњи; створена
планска
основа
развоја градова и
општина у Србији,
односно предуслови
за увођење реда у
простору Србије

1.1

Пројекат унапређења
урбанистичко
планске
основе
јединица
локалне
самоуправе

1.2.

Пројекат
"Унапређење
управљања
земљиштем на нивоу
локалних самоуправа

Обезбеђена
финансијска
средства;
реализован
јавни
конкурс
за
су/финансирање
израде
урбанистичких
планова ЈЛС – план
генералне
регулације седишта
ЈЛС
и
план
генералне
регулације за друга
насељена места на
територији општине,
односно
града,
односно
града
Београда, чија је
израда предвиђена
просторним
плановима ЈЛС;
закључени уговори
о су/финансирању
израде
урбанистичких
планова ЈЛС
Тестирани
нови
инструменти
за
управљање
земљиштем
на
локалном нивоу у

01

30.000.000,00
RSD

05

3.000.000.00
RSD
(за период од
1.
јануара
2013. до 31.

Референтни
документ
IV
/

Просторни план
Републике
Србије
Стратегија
одрживог развоја
Старетегија
подстицања
страних улагања
Национална
стратегија
привредног
развоја
Стратегија
регионалног
развоја
Одлука министра
грађевинарства и
урбанизма
о
спровођењу
поступка
за
доделу средстава
путем
јавног
конкурса
број:
401-00-568/201305 од 12. августа
2013. године

Споразум
о
спровођењу
пројекта
техничке
сарадње између
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Назив

Резултат

I

II
Републици Србији;
створене
претпоставке
за
унапређење правног
регулисања
простора и насеља у
Србији
Изграђено 24 стана
у Чачку и шест
станова у Панчеву;
започета
реконструкција још
два стана у Панчеву
и изградња седам
станова у Краљеву

у Србији"

2.

Програм социјалног
становања

2.1.

Пројекат унапређења
услова
становања
Рома

Формиран тим при
ОЕБС који пружа
техничку подршку
Министарству
за
реализацију
пројектних
активности1;
припремљен Нацрт
меморандума
о
сарадњи
између
Министарства
и
ОЕБС;
припремљен
Пројектани задатак
за просторну (ГИСГеодетски
информациони
систем)
базу
података за праћење
ромских насеља

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
децембра
2015. године)

01

05

66.750.000,00
RSD
(од одобрених
200.000.000
RSD
у
децембру
2012. године
за
реализацију
Програма)
1.500 ЕUR од
973.700,00
ЕUR
одобрених за
Меру
5,
Резултат 5 –
Припреме
регулативе за
инфраструктурна
унапређења
услова
становања,
односно
4.799.250,00
ЕUR
одобрених
за целу Меру
5

Референтни
документ
IV
Владе
Савезне
Републике
Немачке и Владе
Републике
Србије
Национална
стратегија
социјалног
становања

Национална
стратегија
социјалног
становања,
Финансијски
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Европске
комисије у вези
са Националним
програмо
за
Републику
Србију за 2012.
годину у оквиру
Инструмената
предприступне
помоћи, Мера 5 –
спровођење
Стратегије
за
унапређење
положаја Рома у
Републици
Србији

1

Реализација касни зато тога што је ОЕБС закључио уговор са Европском комисијом тек средином 2013, након
чега су спроведени конкурси за одабир координатора и формирање тима за спровођење, што је трајало до
почетка октобра 2013. године.
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3.

3.1.

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
05
Планирано
1.910.988.368,
40
RSD
(16.475.600,00
EUR)
Средства нису
одобрена до
краја 2013.

Назив

Резултат

I
Програм
изградње
путне
инфраструктуре
и
јачања
капацитета,
финансиране
из
средстава ИПА

II
Израђена планска и
техничка
документација за
изградњу путне
инфраструктуре и
унапређени
капацитети за
припрему
Правилника о
квалитету
грађевинских
производа

Пројекат
изградње
путне
везе
и
граничног прелаза на
релацији Љубовија –
Братунац, на граници
са БиХ, Републиком
Српском

Попуњен Образац за
идентификацију
пројекта, обављена
Процена стратешке
релевантности,
попуњен образац за
Анализу процене
недостатака;
завршена Претходна
студија
оправданости
са
генералним
пројектом и усвојена
од
стране
Републичке
ревизионе комисије

05

Планирано
382.763.700,0
0
RSD
(3.300.000,00
EUR)
Средства нису
одобрена до
краја 2013.

3.2.

Пројекат израде
техничке
документације и
изградња две
саобраћајне петље на
деоници Владичин
Хан - Доњи
Нерадовац на
Коридору 10: Грамађе
и Врањска Бања

Попуњен Образац за
идентификацију
пројекта, обављена
Процена стратешке
релевантности,
попуњен образац за
Анализу процене
недостатака

05

Планирано
1.003.304.850,
0 RSD
(8.650.000,00
EUR)
Средства нису
одобрена до
краја 2013.

3.3.

Пројекат анализе
усaглaшeнoсти
грaђeвинскoг сeктoрa
из oблaсти
прoизвoдњe aгрeгaтa
зa грaђeвинaрствo,
бетона, армираног и

Предлог концепта
Пројекта поднет 8.
новембра 2013.
године, Референтни
број позива: SRB
10/2013-004

05

Планирано
2.969.318,4
RSD
(25.600,00
EUR)
Средства нису
одобрена до

Референтни
документ
IV
/

Национални
приоритети
за
међународну
помоћ (НАД) за
период
2014.2017. године, са
пројекцијама до
2020.
године:
Прилог
4
–
Методологија за
селекцију
и
приоритизацију
инфраструктурн
их пројеката
Претходна
студија
оправданости са
генералним
пројектом
Национални
приоритети
за
међународну
помоћ (НАД) за
период
20142017. године, са
пројекцијама до
2020.
године:
Прилог
4
–
Методологија за
селекцију
и
приоритизацију
инфраструктурн
их пројеката
Генерални
Мастер
план
саобраћаја
у
Србији
Четврти позив за
подношење
захтева за
реализацију
пројеката из
средстава
Пројектног
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Назив

Резултат

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
краја 2013.

I
преднапрегнутог
бетона, бетонских
производа и
мaтeриjaлa зa
зaвршну oбрaду
путeвa сa зaхтeвимa
за транспоновање
(прилагођавање
европском
законодавству)
Уредбе о
грађевинским
производима

II

3.4.

Пројекат техничке
помоћи за примену
Правилника о
техничким
стандардима
приступачности

Основа за Пројекат
унета у Нацрт
Секторског планског
документа за
програмирање ЕУ
средстава и развојне
помоћи; започета
припрема Предлога
пројекта

05

Планирано
139.186.800,0
0 RSD
(1.200.000,00
EUR)
Средства нису
одобрена до
краја 2013.

3.5.

Пројекат јачања
капацитета и
унапређење процеса
урбанистичког
планирања у Србији

05

Планирано
382.763.700,0
0 RSD
(3.300.000,00
EUR)
Средства нису
одобрена до
краја 2013.

4.

Програм изградње
аутопутева у
Републици Србији
(Коридор 11 и
Моравски коридор)

Израђена Анализа
проблема и започет
рад на припреми
Предлога пројекта;
започети договори
са Делегацијом
Европске уније за
финансирање
пројекта из резерви
ИПА 2012
Изграђени објекти
за које су издате
употребне дозволе

01

50.000.000
RSD

Референтни
документ
IV
фонда за
институционалн
и развој
(PROFID),
пројекат
„Подршка
реформи
државне управе у
Србији у
периоду 2010. до
2013. године“
Министарство
правде и
државне управе,
Шведски
институт за јавну
управу (SIPU
International AB)
и Шведска
агенција за
међународну
развојну сарадњу
(Sida)
Стратегија
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом у
Републици
Србији, са
Акционим
планом
за
спровођење
Стратегије
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом у
Републици
Србији за период
од 2013. до 2015.
године
/

/
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4.1.

4.2.

Назив

Резултат

I
Пројекат:
Мост на реци Дрини,
на локацији Љубовија
– Братунац и
гранични прелаз
између РС и БиХ

II
Уговорена израда
Плана детаљне
регулације,
Претходне студије
оправданости са
генералним
пројектом, Студије
оправданости са
идејним пројектом и
Главни пројекат;
завршена Претходна
студија
оправданости са
генералним
пројектом и усвојена
од стране
Републичке
ревизионе комисије

Пројекат:
Коридор 11 Аутопут
Е-763, Београд –
Јужни Јадран,
деонице:
1) Обреновац –
Уб
2) Лајковац – Љиг

Склопљен Уговор о
извођењу радова са
кинеском
компанијом „China
Shandong Internatinal
Economic and
technical
Cooperation“ за 2
(две) деонице
Аутопута Е-763:
1) Обреновац –
Уб
2) Лајковац –
Љиг
Склопљен Уговор о
кредиту са кинеском
„EXIM“ банком, за
средства потребна за
изградњу
предметних деоница
аутопута,
износ уговореног
кредита је
301.000.000 USD

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
50.000.000
01
RSD

11

Почетак
извршења је у
2014. години

Референтни
документ
IV
Претходна
студија
оправданости са
Генералним
пројектом
Извештај
о извршеној
стручној
контроли
Претходне
студије
оправданости и
генералног
пројекта:
За изградњу
путне везе
између Љубовије
и Братунца
са мостом преко
реке Дрине и
заједничким
граничним
прелазом
Републике
Србије и Босне и
Херцеговине
на територији
Републике
Српске (БиХ) бр.
350-0100704/2013-01
од 06. децембра
2013. године
Уговор о
извођењу радова:
бр. 351-03326/2012 од
13.05.2013.
године
Уговор о зајму
„Службени
гласник РС“ –
Међународни
уговори, број
13/2013 од 27.
новембра 2013.
године
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4.3.

Назив
I
Пројекат:
Коридор 11 Аутопут
Е-763, Београд –
Јужни Јадран,
деонице:
1) Сурчин Обреновац
2) Прељина Пожега

4.4.

Пројекат:
Коридор 11 Аутопут
Е-763, Београд –
Јужни Јадран,
деоница:
1) Пожега Бољаре

5.

Програм
рационализације
употребе енергије у
зградама

Резултат
II
Од стране Владе РС
усвојен Концесиони
акт за Аутопут
Е763, Београд –
Пожега
Завршена 1. фаза
конкурса за избор
Концесионара за
предметне деонице
Аутопута Е-763.
Услове су испуниле
2 (две) кинеске
компаније и то:
„CHINA
SHANDONG
INTERNATONAL
ECONOMIC &
TECHNICAL
COOPERATION
GROUP LTD.“ и
„CHINA
COMMUNICATION
CONSTRUCTION
COMPANY LTD.“
Министарство
грађевинарства и
урбанизма
предложило је
Влади на усвајање
Меморандум о
сарадњи на
пројекту: Изградња
Аутопута Е-763,
деоница: Пожега –
Бољаре, са
заједничким
предузећем
„G.I.D.C“, за
финансирање израде
планске и техничке
документације, који
је Влада усвојила.
1727 дипломираних
инжењера завршило
тренинг за
одговорне инжењере
за енергетску
ефикасност зграда;
израђен план и
програм обуке и
објављен
Приручник за
полагање испита;
издато 98 пасоша и
одржано 10
конференција у

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
/
Нема
финансијског
извршења

/

08
05

01

Нема
финансијског
извршења

7.000.000
RSD
186.450.000
RSD
(1.650.000
EUR)
480.000,00
RSD

Референтни
документ
IV
Концесиони акт
усвојен
Закључком
Владе 05 број
401-7365/13 од
28.августа 2013.
године
Одлука министра
број 401-0001154/2013-01
од 18. новембра
2013. године

Меморандум о
сарадњи између
Владе Републике
Србије и
предузећа
„G.I.D.C“ d.o.o.
број: 336-0000024/2013-01
дана 23. јануара
2014. године

/
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Назив

Резултат

I

II
локалним
самоуправама;
објављен Каталог
типова постојећих
зграда у Републици
Србији;
(једнопородичних и
вишепородичних)
100 привредних
друштава добило
лиценце за издавање
сертификата о
енергетским
својствима објеката
1727 дипломираних
инжењера завршило
тренинг за
одговорне инжењере
за енергетску
ефикасност зграда
Објављен
Приручник за
полагање испита
Објављен Каталог
типова постојећих
зграда колективног
становања

5.1.

Тренинг за одговорне
инжењере за
енергетску
ефикасност зграда

5.2.

Израда Приручника
за полагање испита

5.3.

Каталог типова
постојећих зграда
колективног
становања и објеката
јавне намене
Издавање лиценци
привредним
друштвима

5.4.

5.5.

6.

Веб сајт о
Енергетској
ефикасности у
зградама
Програм уређења
тржишта
грађевинских
производа

100 привредних
друштава добило
лиценце за издавање
сертификата о
енергетским
својствима објеката
Извршено алфа
тестирање
централног регистра
енергетских пасоша
Позвана релевантна
министарства,
установе и
институције, као и
Привредна комора
Србије и
Инжењерска комора
Србије да именују
чланове радне групе
за преузимање
Уредбе о
грађевинским
производима;
Формирана радна
група за израду
прописа, извршена
анализа домаћег
законодавства,
Добијен позитиван

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III

Референтни
документ
IV

08

7.000.000
RSD

/

05

3.390.000
RSD

/

05

50.850.000
RSD
(450.000.
EUR)

/

01

2.800.000
RSD

/

05

3.390.000
RSD (70.000
EUR)

/

01

4.500.000
RSD

/
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Назив

Резултат

I

II
одговор од GIZ
технички подржи
преузимање Уредбе
о грађевинским
производима
Дефинисане фазе
реализације и
обавезе учесника у
изради;
добијен позитиван
одговор од GIZ-у на
молбу да од идуће
године технички
подржи преузимање
Уредбе о
грађевинским
производима;
део информација
прикупљен од
Привредне коморе
Србије;
Министарство
грађевинарства и
урбанизма са
пројектом „Анализа
усaглaшeнoсти
грaђeвинскoг
сeктoрa из oблaсти
прoизвoдњe aгрeгaтa
зa грaђeвинaрствo,
бетона, армираног и
преднапрегнутог
бетона, бетонских
производа и
мaтeриjaлa зa
зaвршну oбрaду
путeвa сa зaхтeвимa
за транспоновање
(прилагођавање
европском
законодавству)
Уредбе о
грађевинским
производима“
аплицирало код
PROFID-а, у склопу
реализације пројекта
„Подршка реформи
државне управе у
Србији у периоду
2010. до 2013.
године за средства
за реализацију
пројекта

6.1.

Анализа правног и
институционалног
уређења
грађевинских
производа у
Републици Србији

6.2.

Анализа правног и
институционалног

Подељене обавезе
члановима Радне

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III

Референтни
документ
IV

01

900.000
RSD

/

01

1.200.000
RSD

/
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Ред.
бр.

Назив
I
уређења
грађевинских
производа у ЕУ

Резултат
II
групе за преузимање
Уредбе о
грађевинским
производима

Финансирање
Износ
Шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III

Референтни
документ
IV

Програмска активност (Одељење за урбани развој): Обављање контроле усклађености урбанистичких планова –
давање сагласности на Генерални урбанистички план, планове генералне регулације седишта ЈЛС и
урбанистички план који се израђеује у обухвату Просторног плана пподручја посебне намене унутар граница
проглашеног или заштићеног природног добра.
Извршена је контрола усклађености 31 урбанистичког плана са планским документима ширег подручја, законом
и прописима донетим на основу закона; дата је сагласност на 25 урбанистичких планова, а за шест
урбанистичких планова констатовано да нема услова за давање сагласности и наложена је израда новог нацрта
тог плана.
Кроз инструмент контроле усклађености обављен превентивни надзор над спровођењем одредаба Закона о
планирању и изградњи, обезбеђено поштовање законитости и обезбеђена правна сигурност учесника у процесу
реализације – имплементације урбанистичких планова.
Референтни документи: члан 33. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/2010, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС); Решење министра грађевинарства и
урбанизма
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

2. Министар

Никола Селаковић

3. Делокруг

На основу члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство правде и државне управе обавља послове државне управе који
се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и
прекршајима; припрему прописа у области својинско-правних и других стварноправних односа; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; анализу
ефеката прописа; 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; 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 о заштити података о личности и тајности
података; надзор над применом прописа који уређују тајност података, као и друге
послове одређене законом. Министарство правде и државне управе обавља послове
државне управе који се односе и на: систем државне управе и организацију и рад
министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника
грађана; управну инспекцију; управни поступак и управни спор; предлагање
политике и стратегије развоја електронске управе; припрему закона, других прописа,
стандарда и мера у области електронске управе; послове међународне сарадње у
области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе у државним
органима; државни стручни испит, стручно усавршавање запослених у државним
органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго организовање,
изузев синдикалног организовања; непосредно изјашњавање грађана; јединствени
бирачки списак, као и друге послове одређене законом. Министарство правде и
државне управе обавља послове државне управе који се односе и на: регистар
политичких странака; регистар цркава и верских заједница; вођење регистра
националних савета националних мањина; избор националних савета националних
мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; припрему прописа о
црквама и верским заједницама; припрему прописа о људским и мањинским правима,
као и друге послове одређене законом. Министарство правде и државне управе
обавља и послове државне управе који се односе и на стварање услова за приступ и
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из
средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи.

Управа за извршење кривичних санкција; Управни инспекторат; Дирекција за
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних управљање одузетом имовином
овлашћења

У делокругу Министарства правде и државне управе (у даљем тексту: Министарство), који се
односи на послове правосудне управе примљено је у рад 21.701 поднесака, од чега 4.941 притужби на
рад судова и јавних тужилаштава, поступано је у 4.215 случајева, док се у осталих 726 притужби
поступа. Утврђена је основаност подношења 407 притужби на рад суда односно тужилаштва.
Спроведено је 35 надзора у правосудним органима, од чега 28 надзора у судовима (судске јединице,
основни, виши, апелациони, прекршајни и привредни судови) и седам надзора у јавним
тужилаштвима (основна и виша). Обављен је један ванредни надзор који се односио на стечајни
поступак у Привредном суду у Нишу, односно Основном суду у Нишу у парничној материји.
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Наведени надзори допринели су јачању одговорности правосудних органа у ажурирању поступака,
смањењу броја старих предмета, остварењу права грађана на приступ правди, као и одлучивању
судова у разумном року.
Када је реч о пословима који се односе на правосудне професије, организовано је 4 испита за
извршитеље, 5 испита за јавне бележнике и 12 правосудних испита, на којима је учешће узело 739
кандидата. Организовани су избори извршитеља и полагања заклетви за извршитеље. Окончан је
посао на прикупљању података за јавности доступну евиденцију судских преводилаца и прикупљене
су потребе од свих судова у Републици у погледу броја потребних судских вештака и судских
преводилаца-тумача. Створени су услови за именовање јавних бележника, те ће се до формирања
Коморе јавних бележника наставити са организацијом испита и доношењем одређених измена
прописа како би ова професија неометано почела са радом, планираним за 1. септембар 2014. године.
Послове извршитеља у Републици за сада обавља 130 лица, а евидентирано је и 132 кандидата за
јавне бележнике. Започет је надзор над радом извршитеља, као и надзор над Комором извршитеља,
будући да је поступано у вези са око 50 притужби уложених на њихов рад. У делу који се односи на
судске вештаке, донето је 76 решења о именовању судских вештака и именовано је 20 нових правних
лица за обављање послова вештачења. Поступало се по 56 притужби на рад вештака и разрешено је
34 лица овлашћених за рад на пословима вештачења. Донето је 1.300 решења на основу Закона о
управном поступку, која се односе на све правосудне професије.
Урађен је Годишњи статистички извештај о раду судова по материји и по врсти суда (подаци о
броју предмета, приливу предмета, броју решених и нерешених предмета, квалитету суђења кроз број
потврђених, преиначених, укинутих судских одлука); израђен је Извештај о броју старих предмета по
материји и по врсти суда, као и Упоредна статистичка анализа о броју предмета у 2013. години у
односу на број предмета у 2012. години; извршена је припрема и израда Предлога кадровског плана
за 2013. годину за све правосудне органе у Републици и достављен је оверен извод из Кадровског
плана за све судове и јавна тужилаштва за 2013. годину, по добијеној сагласности од стране
Министарства финансија; израђен је План динамике попуњавања слободних радних места у
правосудним органима који су индиректни буџетски корисници, на основу члана 3. став 2.
Правилника о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање нових
лица; урађена је пројекција запослених у судовима на основу Правилника о мерилима за одређивање
судског особља у судовима и пројекција запослених у тужилаштвима на основу Правилника о
одређивању тужилачког особља у јавним тужилаштвима, везано за пројекцију плата за запослене у
правосудним органима за период 2014−2016. година; у складу са чланом 15. Закона о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава припремљени привремени акти о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места за 60 основних судова и 59 основних јавних тужилаштава.
Примљено је око 16.500 замолница за међународну правну помоћ, било да су исте упутили
домаћи правосудни органи према иностраним органима, било инострани правосудни и други органи,
према надлежним домаћим органима. Када је у питању кривично правна област, око 300 замолница
односило се на екстрадицију окривљених и осуђених лица, око 300 на уступање и преузимање
окривљених лица и око 180 на извршење страних судских одлука у кривичним стварима. У
грађанско-правној области дато је око 420 обавештења о реципроцитетима, и поступано је у 21
предмету који се односио на отмицу деце. Број захтева за активну правну помоћ је био већи у односу
на број захтева за пасивну међународну помоћ. Правна сарадња је била најинтензивнија са земљама у
региону, пре свега са Републиком Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором. У односу на
европске земље, најинтензивнија сарадња је била са Републиком Аустријом и Савезном Републиком
Немачком. Уочен је пораст правне сарадње са Сједињеним Америчким Државама и још неким ван
европским земљама. Сачињени су предлози основа за вођење преговора и закључивање уговора о
правној помоћи у грађанским и кривичним стварима са Републиком Кубом, Народном Републиком
Кином, Републиком Азербејџан, Републиком Албанијом, Уједињеним Арапским Емиратима. Са
Босном и Херцеговином је потписан Уговор о изручењу.
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У 2013. години Европски суд за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП) донео је 24 пресуде
против Републике Србије (прошле године донето је 12 пресуда) и објавио је неколико одлука којима
је прогласио представке недопуштеним након одбране коју је поднела Република Србија. Од донетих
пресуда, 14 се односи на такозване репетитивне случајеве које Европски суд решава у светлу своје
добро установљене праксе, а у којима су представке поднете због неизвршења правноснажних одлука
домаћих судова које се односе на дугове предузећа са већинским друштвеним капиталом. Овај
проблем се одразио и на велики број донетих одлука поводом раније закључених поравнања, а
заједно са питањем “ратних резервиста” и “косовских пензија” утиче на повећан број нових
представки поднетих против Србије. До 31. новембра 2013. године пред ЕСЉП је поднето 11.700
представки против Републике Србије, чиме се налази на четвртом месту од 47 држава чланица Савета
Европе по броју представки. Реализоване су редовне активности у вези са припремом предмета
заснованих на поднетим представкама, пријемом пресуда и одлука, превођењем, објављивањем на
вебсајту и Службеном гласнику РС, као и старањем о извршењу пресуда и одлука. Одржане су две
усмене расправе пред Великим већем ЕСЉП у предметима Вучковић и други (ратни резервисти) и
Алишић и други (стара девизна штедња). Издата је 6. Збирка одлука и пресуда ЕСЉП у односу на
Републику Србију и организован је округли сто са циљем упознавања јавности са праксом Суда и
унапређења свести о људским правима и потреби њихове заштите.
Образован је Савет за односе са Европским судом за људска права као повремено радно тело
Владе. У скопу активности на сарадњи са Европским судом, обезбеђено је учешће на радним
састанцима Савета Европе на којима су, између осталог, разматрана питања која се односе на
реформу ЕСЉП из чега је проистекло усвајање протокола 15 и 16 уз Европску конвенцију.
У пословима државне управе који се односе на организацију и рад органа државне управе и
систем државне управе, у вези са реализацијом Закључка Владе о утврђивању броја и врсте органа и
других субјеката који се у целини или делом финансирају из буџета Републике Србије, односно аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, спроведене су активности на сачињавању списка органа
државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, службе Народне
скупштине, Председника Републике, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина.
На основу спискова надлежних органа сачињен је обједињени списак органа и других субјеката који се
финансирају из наведених буџета, као и информација у вези са реализацијом Закључка Владе, са предлогом
мера; обављани су стручни послови за потребе Савета за реформу јавне управе; пружана је стручна помоћ у
припреми правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима државне управе
и службама Владе и дато је 36 мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места; припремљено је 10 сагласности у вези са захтевима органа државне управе за повећање процента
радних места разврстаних у звање „виши саветник“ и „самостални саветник“; донето је 591 решење о
давању сагласности на изглед и садржину печата државних и других органа и ажурирана евиденција о
датим сагласностима и изгледу и садржини печата; донете су Процедуре за израду решења на основу којих
се врши исплата отпремнина поводом одласка у пензију и 835 решења којим се утврђује право на
отпремнину поводом одласка у пензију; донете су Процедуре за организовање и спровођење државног
стручног испита, донето је 3.340 решења о одобравању полагања државног стручног испита и организовано
полагање за 4.296 кандидата (3.576 кандидата је полагало државни стручни испит и 720 кандидата је
полагало поправни испит) и издато је 2.800 уверења о положеном државном стручном испиту. Дато је 18
мишљења о примени прописа који уређују државни стручни испит; извршено је 12 надзора сврсисходности
рада стручних служби управног округа и оспособљености запослених у њој, са предлогом мера;
припремљено је 14 предлога решења о разрешењу и постављењу начелника управних округа.
У пословима државне управе који се односе на матичне књиге, у оквиру Споразума о разумевању
закљученог између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата
Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији, ради решавања питања уписа чињенице
рођења припадника ромске националне мањине у матичну књигу рођених одржане су унапређене обуке
судија у вези примене одредаба Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку којима је уређен
поступак утврђивања времена и места рођења; одржане су обуке матичара, заменика матичара који воде
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матичне књиге, као и запослених у центрима за социјални рад и полицијским управама Министарства
унутрашњих послова чији су послови везани са уписом чињеница и података у матичну књигу рођених;
организоване су посете неформалним насељима у којима живе припадници ромске националне мањине
ради упознавања са начином остваривања права, сагледавања њихових потреба, идентификовања лица која
нису уписана у матичну књигу рођених и пружања бесплатне помоћи у поступку пред матичарем или судом
за упис у ову евиденцију; медијска кампања ради упознавања и укључивања шире друштвене заједнице у
решавање овог проблема; округли столови и непосредна кампања за упознавање организација цивилног
друштва, представника ромске заједнице и других заинтересованих субјеката са активностима које се
спроводе у вези са решавањем овог питања. У управном поступку накнадног уписа чињенице рођења у
матичну књигу рођених решено је 784 захтева, а у поступку обнове уписа у матичну књигу – 3.649 захтева.
У судском поступку утврђивања времена и места рођења од почетка примене Закона поднето је 247
предлога, а донето 157 одлука о утврђивању времена и места рођења.2
Закључен је Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Министарства правде и државне управе
и Министарства спољних послова којим су утврђени принципи пословно-техничке сарадње у обезбеђењу
извршења Законом о матичним књигама утврђене обавезе превођења свих матичних књига у електронски
облик и вођења другог примерка матичних књига које се чувају у Министарству спољних послова
применом електронских средстава за обраду и складиштење података. Ради реализације овог споразума, са
Јавним предузећем ПТТ саобраћаја „Србија“ закључен је Уговор о реализацији споразума.
У реализацији Споразума о пословно-техничкој сарадњи закљученог између Министарства правде и
државне управе, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја и Јавног предузећа ПТТ
саобраћаја „Србија“ обезбеђена је рачунарска опрема и ласерски штампачи за сва матична подручја за која
се воде матичне књиге у јединицама локалне самоуправе из четврте групе према степену развијености, као и
умрежавање матичних подручја са Централним системом за електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига и обука матичара и заменика матичара за рад у Централној
апликацији.
Донето је 139 решења након спроведеног другостепеног управног поступка по жалбама на
првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига и 36 решења по
жалбама због ћутања администрације; припремљено је 23 одговора Управном суду на тужбе у управном
спору против решења Министарства; донета су два решења о измени решења о одређивању обнављања
уништених или несталих матичних књига које се воде за подручје АП Косово и Метохија; дато је 21
мишљење на предлоге одлука о одређивању матичних подручја, 82 мишљења о примени прописа из
области матичних књига и 20 мишљења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка у области
матичних књига; донете су Процедуре за организовање и спровођење посебног стручног испита за
матичара, донето је 73 решења о одобравању полагања посебног стручног испита за матичара и
организовано и спроведено полагање овог испита за 88 кандидата (83 кандидата је полагало посебан
стручни испит за матичара и 15 кандидата је полагало поправни испит) и издато је 162 уверења о
положеном посебном стручном испиту за матичара; донето је 225 решења о давању овлашћења за обављање
послова матичара; решено је 28 предмета у пословима праћења колизионих норми, међународних уговора и
сазнања страног права у статусним правима и 4.949 вануправних предмета који се односе на прослеђивање
јавних исправа из матичних књига, пружање правне помоћи домаћим и иностраним органима, проверу
веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига и др.
У пословима државне управе који се односе на политичко удруживање, верско удруживање и
удруживање грађана, вођење Регистра националних савета националних мањина и вођење посебног бирачког
списка донето је 6 решења о упису политичких странака у Регистар, 20 решења о промени података у Регистру
политичких странака, четири решења о брисању политичких странака у Регистар политичких странака и два
решења о одбијању пријаве и брисању политичких организација из Регистра; припремљена су два одговора на
тужбе поднете Управном суду против решења Министарства; издато је 32 уверења о подацима уписаним у
Регистар политичких странака, припремљено је 23 позива за исправку поднесака и 49 обавештења на захтев
државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра политичких странака; донето је три
решења о упису 15 организационих јединица цркава и верских заједница у Регистар цркава и верских
заједница и шест решења о одбацивању захтева за упис цркава и верских заједница у Регистар; донето је 36
2

У односу на број решених захтева који је наведен није могуће издвојити који се од тих уписа односе на
припаднике ромске, будући да је Уставом Републике Србије гарантована слобода изражавања националне
припадности, као и да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности. Стога се у матичину
књигу рођених не уписује податак о националној припадности.

267

решења о промени податка у Регистру цркава и верских заједница; издато је 80 уверења о подацима уписаним
у Регистар цркава и верских заједниц; припремљено је девет позива за исправку поднесака и 39 обавештења на
захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра цркава и верских заједница;
донето је 36 решења након спроведеног другостепеног управног поступка по жалбама на првостепена решења
Регистратора удружења; припремљена су четири одговора Управном суду на тужбе у управном спору против
решења Министарства и 58 обавештења на захтев државних и других органа који се односе на послове вођења
Регистра удружења и Регистра страних удружења.
Донето је осам решења о промени података у Регистру националних савета националних мањина, два
решења којим се одбија захтев за упис промене података, једно решење о распуштању националног савета и
једно решење о образовању привременог органа управљања; припремљен је један одговор на тужбу поднету
Управном суду против решења Министарства; издато је осам уверења о подацима уписаним у Регистар
националних савета националних мањина; припремљено је 10 позива за исправку поднесака и 22 обавештења
на захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра националних савета
националних мањина.
Донето је једно решење којим се одбацује захтев за формирање посебног бирачког списка. Пружана је
техничка и стручна помоћ општинским и градским управама које у складу са одредбама Закона о
националним саветима националних мањина воде посебне бирачке спискове као поверени посао.
Одржана је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима
националних мањина 1. децембра 2013. године у Вршцу. Урађени су одговори на посланичко питање и
представке Заштитника грађана и Поверенице за заштиту равноправности које се тичу поштовања Конвенције
о правима особа са инвалидитетом и Закона о забрани дискриминације. Припремљен је Извештај о стању
људских права у Републици Србији за 2013. годину, који је преко МСП прослеђен Влади САД.
Припремљен је Извештај о активностима Републике Србије у области положаја националних мањина,
посебно Рома, нефункционисања правосудног система (дужина судских поступака, неспровођење, корупција,
преоптерећеност затворских установа), као одговор на писмо Генералног секретара Савета Европе, као и
одговори на питања која је упутила Европска комисија. Урађено је изјашњење за припрему мишљења на
решење Уставног суда поводом покренуте иницијативе за оцену уставности одредаба чл. 8, 9, 30, 36 и 45.
Закона о политичким странкама.
Припремљени су: Информација за Народну скупштину у вези захтева Луиђија Виталија, известиоца
Комитета за правна питања и људска права Парламентарне скупштине Савета Европе; одговор Управном
комитету за људска права (CDDH) СЕ о спровођењу препоруке Комитета министара СЕ, о мерама за борбу
против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета; извештај о активностима
Републике Србије у области положаја националних мањина, посебно Рома.
Припремљен је извештај који се односи на закључне примедбе Комитета за права човека поводом
Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима.
Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства, извршио је 1.106
инспекцијских надзора у оквиру којих је предложено 3.165 мера за отклањање утврђених
незаконитости, неправилности и недостатака у раду. Због непоштовања законом прописаног поступка
и испуњености услова за постављење начелника градских, односно општинских управа и секретара
скупштина као и не поступања градоначелника, односно председника општина по предложеним
мерама у остављеном року донето је 24 решења којим су наложене мере и одређен рок за отклањање
утврђених незаконитости, неправилности и ових недостатака. Поднета су два захтева за покретање
прекршајног поступка против одговорних лица у надзираним органима због не достављања потпуног
извештаја по захтеву управног инспектора. Поступљено је по 1.105 представки грађана и правних
лица, а подносиоци представки обавештени су о исходу поступања. Одређен број управних
инспектора био је ангажован на пружању стручне помоћи Анкетном одбору Народне скупштине
Републике Србије за утврђивање чињеница о начину трошења средстава из буџета Републике Србије
на територији АП Косова и Метохије. Значајне активности управне инспекције односиле су се на
предузимање превентивних мера као што су упозорења надзираним органима, указивање на могуће
штетне последице, предлагање мера за отклањање њихових узрока и сл, у циљу спречавања
наступања штетних последица због неправилности у спровођењу закона и других прописа.
Поступање управне инспекције у наведеном периоду допринело је већем поштовању начела
законитости у раду државних органа, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних
овлашћења.

268
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Народна
скупштина
усвојила

32/13
8. април

/

Законом се детаљније прописију
услови, поступак и рад органа
надлежних за откривање,
одузимање и управљање
имовином проистеклом из
кривичног дела.

Народна
скупштина
усвојила

32/13
8. април

/

Подршка унапређењу система
правосуђа Републике Србије са
циљем успостављања владавине
права и враћање поверења
грађана у рад правосудних
институција у Србији.
Организација и планирање
процеса, дефинисање мера,
постављање циљева за
спречавање и сузбијање
корупције, као и уобличавање
мера на краткорочни, средњи и
дужи рок за борбу против
корупције
Законом се уређује област
прекршаја, имајући у виду нове
прописе из области правосуђа, у
циљу усклађивања са истима, као
и ради повећања ефикасности и
економичности вођења
прекршајног поступка
Реконструкција Владе

Народна
скупштина
усвојила

57/13
3. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

57/13
3. јул

/

Народна
скупштина
усвојила

65/13
25. јул

Народна
скупштина
усвојила
Народна
скупштина

76/13
29. август

Законом је предвиђено повећање
броја основних судова на 66 и

101/13
20. новембар

V
/

Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године
/
Национална
Стратегија
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тужилаштава

редуковање броја судских
јединица будући да су се оне
показале као нерационално
решење у претходном закону

усвојила

11.

Закон о изменама и
допунама Закона о уређењу
судова

Народна
скупштина
усвојила

101/13
20. новембар

Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године

12.

Закон о изменама и
допунама Закона о судијама

Врше се измене и допуне Закона
о уређењу судова, у циљу
прецизнијег прописивања
положаја судова и судске власти,
сходно Националној стратегији
реформе правосуђа и
прилагођавања тековинама ЕУ из
области уређења судова
Врше се измене и допуне Закона
о судијама сходно изменама
других правосудних закона, у
циљу спровођења реформе
правосуђа

Народна
скупштина
усвојила

101/13
20. новембар

13.

Закон о изменама и
допунама Закона о јавном
тужилаштву

Врше се измене и допуне Закона
о јавном тужилаштву сходно
изменама других правосудних
закона, у циљу спровођења
реформе правосуђа

Народна
скупштина
усвојила

101/13
20. новембар

14.

Предлог закона о општем
управном поступку

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 18.
децембра 2013.
године

/

15.

Предлог закона о изменама
и допунама Закона о
националним саветима
националних мањина

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
18.
децембра
2013. године

/

16.

Предлог закона о изменама
и допунама Закона о
државној управи

Обезбеђивање
пропорционалности у
задовољавању и заштити
приватног и јавног интереса у
управним стварима, побољшање
ефикасности и економичности
управних поступака у складу са
стандардима европске управне
праксе
Уређивање:
конституисања савета
националних мањина (мандатни
период, престанак мандата,
обавеза спровођења нових избора
после превременог престанка
мандата – ванредних избора,
трајање мандата чланова савета);
изборне форме у којој се бирају
чланови националних савета
(непосредни избори и посредни –
путем електорске скупштине);
органа за спровођење
непосредних избора за чланове
националног савета (Централна
изборна комисија, изборне
комисије за бирачко подручје) и
за спровођење електорских
избора на електорској
скупштини); увођење управносудске правне заштите аката које
Министарство донесе у примени
Закона
Увођење могућности да
стручњаци који обављају послове
наставника високошколске
установе истовремено обављају и
послове руковођења у посебним
организацијама, како би се ова

Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године
Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године
Стратегија
реформе
државне управе
у
Републици
Србији

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
18. децембра
2013. године

реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године

/

/

Стратегија
реформе
државне управе
у Републици
Србији
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17.

Предлог закона о изменама
и допунама Закона о
државним службеницима

лица подстакла да преузму
истакнуте функције у државној
управи, измена статуса начелника
управног округа са државног
службеника на положају на
статус функционера; одређивање
законског минимума у погледу
услова које државни службеник
мора да испуни за обављање
послова вођења управног
поступка и одлучивање о правима
и обавезама физичких и правних
лица
Успостављање правног оквира за
нови систем стручног
усавршавања државних
службеника у складу са
Стратегијом стручног
усавршавања државних
службеника у Републици Србији
за период 2011−2013. године,
унапређење неких решења Закона
која су се у пракси показала као
неодговарајућа, како би се
принцип професионаллизације
предвиђен Законом што
потпуније остварио

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
18. децембра
2013. године

Стратегија
стручног
усавршавања
државних
службеника у
Републици
Србији

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о измени Уредбе
о поступку расподеле
средстава из буџета
Републике Србије за
финансирање рада
националних савета
националних мањина

II
Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије, а у вези са
чланом 115. Закона о
националним
саветима националних
мањина („Службени
гласник PC”, број
72/09)
Члан 33. став 1. и члан
46. став 3. Закона о
тајности података
(„Службени гласник
РС”, број 104/09) 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 и 72/12)
Члан 43. став 1.
Закона о државној
управи („Службени
гласник РС“, бр.

III
Обезбеђује се такав систем
бодовања да установе у
јединици локалне самоуправе
у којој је језик и писмо
националне мањине у
службеној употреби добију 50
бодова по јединици локалне
самоуправе

2.

Уредба о посебним
мерама заштите тајних
података које се односе
на утврђивање
испуњености
организационих и
техничких услова по
основу уговорног односа

3.

Уредба о допуни Уредбе
о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
33/13
10. април

Уредбом се прописују
посебне мере заштите тајних
података, које се односе на
начин и поступак утврђивања
испуњености организационих
и техничких услова за чување
тајних података достављених
правном или физичком лицу
по основу уговорног односа

63/13
19. јул

Обезбеђује се да
потпредседник Владе који је
истовремено министар може
имати кабинет министра

87/13
4. октобар

Референтни
документ
V
/

/

/
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места у министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе

4.

Уредба о измени и
допуни Уредбе о
средствима за
подстицање програма
или недостајућег дела
средстава за
финансирање програма
од јавног интереса која
реализују удружења

5.

Одлука о образовању
Савета за односе са
Европским судом за
људска права

6.

Одлука о изменама
Стратегије стручног
усавршавања државних
службеника у Репубоици
Србији за период 20112013. године

7.

Одлука о образовању
Савета за реформу јавне
управе

8.

Закључак
05 број: 037-1274/2013
од 22. фебруара 2013.
године

79/05, 101/07 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 и 72/12)
Члан 38. став 4.
Закона о удружењима
(„Службени гласник
РС”, бр. 51/09 и 99/11
– др.закони) 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 и 72/12)
Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/2005,
71/2005 - испр.,
101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 одлука УС и 72/2012)

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 33. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Уређује се обавеза државног
органа да по службеној
дужности утврђује да ли је
удружење уписано у регистар
надлежног органа и да ли се,
према статутарним одредбама,
циљеви удружења остварују у
области у којој се програм
удружења реализује

94/13
30. октобар

Савет за односе са Европским
судом за људска права
образован је као повремено
радно тело Владе да би се
бавио анализом случајева са
којима се Република Србија
суочава, припремом
стратегије одбране у овим
предметима и разматрањем и
давањем стручних предлога за
усклађивање домаћих прописа
и примену других
појединачних и општих мера
ради извршавања пресуда
Суда, а све у циљу смањивања
броја представки против
Републике Србије пред
Судом, успешне одбране у
предметима и ефикасног
извршавања одлука Европског
суда за људска права
Обезбеђивање успостављања
и спровођења новог одрживог
система стручног
усавршавања државних
службеника

35/13
17. април

Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

51/13
12. јун

/

55/13
25. јун

/

/

Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

Образовање централног
стратешког тела Владе за
реформу јавне управе са
задатком предлагања
стратешког развоја јавне
управе у Републици Србији
Усваја се Платформа о
учешћу делегације Републике
Србије на заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја држава
чланица о извршавању
пресуда Европског суда за

/
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9.

Закључак
05 број: 037-4450/2013
од 29. маја 2013. године

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

10.

Закључак
05 број: 037-7839/2013
од 19. септембра 2013.
године

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

11.

Закључак
05 број: 021-9057/2013
од 25. октобра 2013.
године

12.

Закључак
05 број: 021-9094/2013
од 25. октобра 2013.
године

13.

Закључак
05 број:700-65792013 од
31. јула 2013. године

14.

Закључак
05 број:110-7203/2013 од
25. августа 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС и 7/14 –
УС)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12) и члан 61. ст.
1. и 3. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и
95/10)
Члан 43. став 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 7/14 –
УС)
Члан 43. став 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 7/14 –
УС)

људска права
Усваја се Платформа о
учешћу делегације Републике
Србије на заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја држава
чланица о извршавању
пресуда Европског суда за
људска права
Усваја се Платформа о
учешћу делегације Републике
Србије на заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја држава
чланица о извршавању
пресуда Европског суда за
људска права
Усваја се Годишњег програма
рада управне инспекције –
Управног инспектората за
2014. годину у циљу
целовитог, благовременог и
прецизног вођења
инспекцијског надзора
Утврђивање броја и врсте
органа и других субјеката који
се у целини или делом
финансирају из буџета
Републике Србије, односно
аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе,
као и сачињавање списка тих
субјекта, ради предлагања
даљих мера и активности које
се односе на реформу јавне
управе и јавних финансија
Усваја се Акциони план за
спровођење Националне
стратегије реформе правосуђа
за период 2013–2018. године

Усваја се Акциони план за
спровођење националне
Стратегије за борбу против
корупције у Републици
Србији за период од 2013. до
2018. године

/

Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

/

Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

/

/

/

/

71/13
9. август

79/13
6. септембар

Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013 –
2018. године

Стратегија за
борбу против
корупције у
Републици
Србији за период
од 2013. до 2018.
године
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

I
1. Упутство о измени и допуни
Упутства о вођењу
матичних књига и
обрасцима матичних књига

II
Члан 86. став 1. тачка 1)
Закона о матичним
књигама („Службени
гласник РС”, број
20/09),

III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
5/2013
16. јануар 2013.

2. Правилник о изменама и
допунама Правилника о
јавнобележничком испиту

/

31/13
5. април

3.

/

43/2013
17. мај 2013.

4.

5.

6.

7.

Члан 145. став 3. и 148.
став 2. Закона о јавном
бележништву
(„Службени гласник
РС”, број 31/11, 85/12 и
19/13)
Правилник о допуни
Члан 27. Закона о
Правилника о кућном реду
извршењу казне затвора
Посебног одељења за
за кривична дела
издржавање казне затвора за организованог
кривична дела
криминала („Службени
организованог криминала
гласник РС”, бр. 72/09 и
101/10)
Правилник о службеној
Члан 97. став 9. Закона о
легитимацији и начину рада тајности података
лица овлашћених за вршење („Службени гласник РС”,
надзора
број 104/09)
Правилник о службеној
Члан 13. Закона о
легитимацији и службеној
одузимању имовине
значки директора и државних проистекле из кривичног
службеника запослених у
дела („Службени гласник
дирекцији за управљање
РС“, број 32/13)
одузетом имовином који раде
на пословима извршења
Упутство о изменама и
Члан 86. став 1. тач. 1) –
допунама Упутства о вођењу 6) и став 2. Закона о
матичних књига и обрасцима матичним књигама
матичних књига
(„Службени гласник РС“,
број 20/09)
Судски пословник о
Члан 74. Став 2. Закона
изменама и допунама
о уређењу судова
Судског пословника
(„Службени гласник РС“,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
31/11-др. закон, 78/11др.закон, 101/11 и 101/13)

Референтни документ

/

85/13
27. септембар

/

113/13
20. децембар

/

94/13
30. октобар

/

89/13
10. октобар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив
I
Дисеминација одлука и
пресуда Европског суда
за људска права

Резултат
II
Преведене и објављене све
пресуде, преведене и објављене
важније одлуке; одржана једна
конференција/округли сто;
издата збирка пресуда и
важнијих одлука у односу на

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
232.166,00
RSD

Референтни
документ
IV
Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода
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2.

Старање над
извршавањем пресуда и
одлука Европског суда
за људска права

3.

Борба против корупције
- подршка успостављању
Агенције за борбу
против корупције
Донатор ЕУ, ИПА 2008,
укупан буџет пројекта:
2.500.000 евра, период
спровођења:
фебруар 2011- април
2013. године
Унапређење
транспарентности и
ефикасности (тужиоци и
казнени систем)
Донатор ЕУ, ИПА 2008,
укупан буџет пројекта:
4.500.000 евра, период
спровођења:
септембар 2010 септембар 2013. године
Изградња капацитета за
Дирекцију за управљање
одузетом имовином
(Донатор ЕУ, ИПА 2009,
укупан буџет пројекта
2.500.000 евра,
период спровођења
септембар 2010-април
2013. године)

4.

5.

6.

Даље усклађивање
казненог система
Републике Србије са
стандардима Европске
уније и јачање
алтернативних санкција
(Донатор ЕУ, ИПА 2010,
укупан буџет пројекта:

Републику Србију за период од
марта 2012. до марта 2013.
године.
Достављене све релеванте
информације Комитету
министара Савета Европе у
складу са чланом 46. Европске
конвенције за заштиту људских
права и основних слобода о
мерама предузетим ради
извршавања пресуда и одлука
Европског суда за људска права;
указано надлежним органима на
мере које Комитет министара
захтева од Републике Србије;
извршене исплате по основу
пресуда и одлука Европског
Суда за људска права.
Смањење нивоа корупције у
Републици Србији и јачање
Агенције за борбу против
корупције у циљу повећања
капацитета за имплементацију и
даљи развој политика и
законодавства у области антикорупционе политике.

01

140.409.783,16
RSD

Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

06

23.439.546,00
RSD
(208.333 EUR)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

Унапређење ефикасности
тужилаштва и казненог система
Репбулике Србије увођењем
ефикасног управљања
предметима и унапређењем
статистике, као и повећање
јавног приступа информацијама
у свим областима правосуђа

06

126.573.750,00
RSD
(1.125.000
EUR)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

Унапређење демократије и
сектора владавине права на
сузбијању корупције и
организованог криминала у
складу са ЕУ стандардима и
препорукама
MONEYVAL/GRECO кроз
унапређење институционалних
капацитета и ефикасног
функционисања Дирекције за
управљање одузетом имовином,
као и других кључних
институција укључених у
истрагу, привремено одузимање,
управљање и трајно одузимање
имовине стечене криминалом у
Републици Србији
Јачање капацитета Управе за
извршење кривичних санкција за
увођење програма практичне и
професионалне едукације
осуђених лица, како би им се
омогућило лакше запошљавање
и инклузија у друштво након
одслужење прописане затворске

06

70.318.750,00
RSD (625.000
EUR)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

06

33.488.000,00
RSD
(280.000 EUR)

Стратегија за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у
заводима за
извршење
кривичних
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5.197.000 евра, период
спровођења:
септембар 2011септембар 2014. године

7.

8.

9.

10.

11.

Унапређење
доступности правде у
Србији
(Донатор Влада
Краљевине Норвешке,
буџет пројекта 4.125.000
eвра, период спровођења
април 2011- септембар
2014. године)
Унапређење интерсекторске сарадње у
сектору правосуђа и
унутрашњих послова као
приоритетне области у
процесу ЕУ интеграција
(Донатор Велика
Британија, буџет
пројекта 35.000 GBP,
период спровођења
јануар 2013-март 2013.
године
Јачање владавине права
у Републици Србији
/јачање капацитета
правосудног сектора у
борби против корупције
у Републици Србији
(Донатор ЕУ, ИПА 2011,
буџет пројекта 2.000.000
еура,
период спровођења
јануар 2013 - мај 2016.
године)
Јачање владавине права
у Републици
Србији/подршка
заједничком
вишедонаторском
повереничком фонду за
подршку сектора правде
у Републици Србији
(Донатор ЕУ, ИПА 2011,
буџет пројекта 2.000.000
евра,
период спровођења
јануар 2013 – јануар
2016. године)
Подршка систему
владавине права у
Републици
Србији/ефективно
извршење судских
одлука
(Донатор ЕУ, ИПА 2012,

казне и успостављање
неопходних предуслова за
ефективни и ефикасан систем
алетернативних санкција у
Републици Србији увођењем
надзора над одређеним
категоријама починилаца
кривичних дела
Унaпрeђeњe рaдa судoвa и
дoступнoсти прaвдe, јaчaњe
капацитета Висoкoг сaвeтa
судствa, пружање пoдршке
рeфoрми систeмa мaлoлeтничкoг
прaвoсуђa)

санкција у
Републици Србији
у периоду од 2010.
до 2015. године

05

137.512.197,00
RSD
(1.222.222
ЕUR)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

Подршка процесу реформе у
области правосуђа и
унутрашњих послова, нарочито
у области примене новог ЕУ
секторског приступа са
посебним акцентом на
хоризонталној сарадњи и
координацији између
Министарства унутрашњих
послова и Министарства правде
и државне управе, као и јачање
јединица за пројекте у оба
министарства
Унапређење капацитета и
квалитета у спровођењу
институционалних реформи у
циљу превенције и борбе против
корупције.

05

4.896.100,00
RSD
(35.000 GBP)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

06

75.006.592,00
RSD
(666.666
EUR)

Национална
стратегија за
борбу против
корупције у
Републици Србији
за период од 2013.
до 2018. године

Подршка сектору правде у
Републици Србији за
успостављање модела за
примену секторског приступа у
планирању, програмирању и
спровођењу пројеката у области
сектора правосуђа, као и
реализација начина приступања
ЕУ фонду МДТФ, а у циљу боље
координације и фокусирања
активности на процес
придруживања ЕУ

06

75.006.592,00
RSD
(666.666
EUR)

Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године

Пружање подршке Комори
извршитеља и Министарству за
обезбеђење потребних
капацитета и унапређење
извршења судских пресуда

06

84.382.500,00
RSD
(750.000
EUR)

Национална
Стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године
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12.

13.

буџет пројекта 2.000.000
евра,
период спровођења:
октобар 2013- октобар
2015. године
Подршка реформи
државне управе
(Донатор ЕУ, ИПА 2010,
буџет пројекта 1.700.000
евра,
период спровођења
мај 2011-мај 2013.
године
Подршка реформи
државне управе у
Републици Србији у
периоду 2010–2013.
године
(Донатор:Краљевина
Шведска, буџет
пројекта: 2.100.000 евра,
перод спровођења јануар
2011- децембар 2014.
године

Унапређење делотворности,
ефикасности и одговорности
државне управе Републике
Србије у складу са Стратегијом
реформе државне управе у
Републици Србији и у складу са
захтевима процеса европских
интеграција
Унапређивање организационих и
функционалних капацитета
органа државне управе
укључених у реализацију
Пројекта у складу са процесом
спровођења функционалних
прегледа и пружање подршке
реализацији приоритетних
реформских иницијатива кроз
функционисање Пројектног
фонда за институционални
развој (PROFID).
Рекоснтрукција 2 блока у ОЗ у
Београду, 1 блока у Специјалној
затворској болници у Београду,
санација крова и фасаде 2.
павиљона у КПЗ у Нишу ,
санација одељења истраге и
школе у КПЗ у Нишу, санација
ресторана у КПЗ у Пожаревцу –
Забели и остале мање санације и
реконструкције

06

39.847.217,00
RSD
(354.166
EUR)

Стратегија
реформе државне
управе у
Републици Србији

05

78.757.000,00
RSD
(700.000
EUR)

Стратегија
реформе државне
управе у
Републици Србији

01

163.040.210,00
RSD

Стратегији за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у
заводима за
извршење
кривичних
санкција у
републици Србији
у периоду од 2010.
до 2015. године
Стратегији за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у
заводима за
извршење
кривичних
санкција у
републици Србији
у периоду од 2010.
до 2015. године
Стратегији за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у
заводима за
извршење
кривичних
санкција у
републици Србији
у периоду од 2010.
до 2015. године
Стратегији за
смањење

14.

Капитално одржавање и
доградња постојећих
капацитета

15.

Развој интерног
тржишта сопствене
производње Завода у
оквиру управе за
извршење кривичних
санкција у циљу
упошљавања осуђених

Обезбеђено стабилно
упошљавање осуђених лица за
потребе производње за
сопствено снабдевање установа
у пољопривреди, машинској
индустрији, производњи
намештаја и другим
делатностима

01

90.439.043,00
RSD

16.

Формирање пробацијске
службе у оквиру Управе
за извршење кривичних
санкција

Оформљено 5 нових канцеларија
за поверенике за алтернативне
санкције, запослено 14
повереника и 10 референата,
израђен нацрт Закона о
извршењу ванзаводских
санкција и мера

01

5.000.000,00
RSD

17.

Развој система
ванзаводских санкција

Повећан број лица на
ванзаводским санкцијама за 12%

01

5.000.000,00
RSD
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18.

Реконструкција и
изградња нових објеката
у КПЗ за малолетнике у
Ваљеву

19.

Прекршајни и
Привредни суд у Шапцу
- решавање смештајног
проблема (набавка,
реконструкција и
адаптација објекта)
Реконструкција и
адаптација објеката
Вишег и Основног суда
у Краљеву

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Набавка ,
реконструкција и
адаптација објекта за
потребе смештаја
одељења Првог основног
суда у Београду (зграда
Аероинжењеринга)
Надоградња/доградња и
реконструкција зграде
Основног суда у
Лозници за потребе
смештаја правосудних
органа
Реконструкција и
адаптација објеката
правосудних органа
(капитална улагања) у
циљу решавања
смештајних потреба и
побољшања услова рада
(Сјеница, Нови Пазар,
Велико Градиште,
Крагујевац, Бор итд.)
Набавка неопходне
опреме за
функционисање
правосудних органа
(канцеларијски
намештај, клима уређаји,
телефони, рачунарска и
друга опрема)
Успостављање
Централног система за

преоптерећености
смештајних
капацитета у
заводима за
извршење
кривичних
санкција у
републици Србији
у периоду од 2010.
до 2015. године
/

Израђен главни пројекат
реконструкције смештајних
капацитета, добијени услови
јавних предузећа и припремљена
остала документација за
локацијску и грађевинску
дозволу
Прибављен објекат у својину за
потребе Прекршајног суда,
израда техничке документације
у току као и прибављање
неопходнх сагласности за
почетак радова.
Завршени радови на
реконструкцији и адаптацији
објекта Вишег суда;
припремљена техничка
документација за радове на
објекту Основног суда
Прибављен објекат, урађена
техничка документација и
започети припремни радови

01

10.281.428,00
RSD

01

7.000.000,00
RSD
16.000.000,00
RSD

/

3.800.000,00
RSD
9.000.000,00
RSD

/

10

83.300.000,00
RSD

Завршени радови на објекту; у
току технички пријем објекта и
завршни рачун

01

31.100.000,00
RSD
43.900.000,00
RSD

Реконструисани и адаптирани
објекти, побољшани услови рада

04

9.500.000,00
RSD

Набављена и инсталирана
рачунарска и друга опрема

01

5.500.000,00
RSD
53.000.000,00
RSD

04

01
04

04

04

Хостинг централног система;
развој и изградња мрежне

01

31.200.000,00
RSD

Стратегија
реформе државне
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електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
матичних књига (Фаза
IV)

26.

27.

Пројекат набавке и
инсталације
антивирусног софтвера
за потребе правосудних
органа
Пројекат унапређења
ефикасности и
транспарентности
правосудног система
IPA 2008

28.

Пројекат увођења
информационог система
у судове за прекршаје

29.

Пројекат одрживог
развоја са услугама
одржавања АВП
пословног софтвера у 77
основних, виших и
привредних судова
(укључујући Привредни
апелациони суд)
Републике Србије са
више од 4.000 корисника

30.

Пројекат одрживог
развоја са услугама
одржавања пословног
софтвера САПС за
Врховни касациони суд,
Управни суд три

инфраструктуре и умрежавање
преосталих матичних подручја
градова и општина који
извршавају поверене послове
матичних књига ради
преузимања података из првог
примерка – изворника матичне
књиге у Централни систем за
електронску обраду и
складиштење података и чување
другог примерка матичних
књига; унос података из
закључених матичних књига у
други примерак матичних књига
у електронском облику кроз
Централну апликацију – модул
за унос података из другог
примерка матичних књига у
Централни систем; ажурно
преузимање података из
незакључених матичних књига у
Централни систем, обука
корисника система и
оптимизација мрежних ресурса,
базе и постојеће платформе
Повећан ниво безбедности
података у судовима за 30% и
јавним тужилаштвима за 70% у
односу на 2012. годину
Увећана ефикасност
правосудног система (пилоти –
јавна тужилаштва и установе
Управе за извршење кривичних
санкција); САПО и САПА
пословни софтвери за
управљање предметима у јавним
тужилаштвима и установама
УИКС пуштени у рад
Увећана ефикасност
правосудног система у делу који
се односи на прекршајне судове
и уведен софтвер за управљање
предметима у рад судова,
испоручена и инсталирана
пратећа рачунарска опрема
Несметано коришћење АВП
софтвера и база података о
приближно 10 милиона судских
предмета у 77 привредних
(укључујући Привредни
апелациони суд), виших и
основних судова са судским
јединицама уз редовно
одржавање софтвера са даљим
побољшањима у току периода од
годину дана
Несметано коришћење САПС
софтвера и база података у осам
судова највишег ранга и три
одељења суда уз редовно
одржавање софтвера са даљим
побољшањима у току периода од

управе у
Републици Србији

04

15.000.000,00
RSD

/

05

213.741.421,00
RSD
(1.891.517
EUR)

/

05

264.000.000,00 /
RSD
3.000.000
USD

04

10.000.000,00
RSD

/

01

10.000.000,00
RSD

/
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одељења, Апелациони
суд у Београду, Новом
Саду, Нишу и
Крагујевцу, Виши и
Основни суд у Сремској
Митровици) са преко
700 корисника

годину дана
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

2. Министар

Горан Кнежевић, до 2. септембра 2013. године
проф. др Драган Гламочић, од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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; 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;
стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди;
производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног
материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; утврђивање
испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за
биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у производњу, стављање у
промет и увоз генетички модификованих организама; очување и одрживо коришћење
биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стварање
услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и
других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде који
обављају пољопривредни инспектори у складу са законом, као и друге послове
одређене законом. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и
послове државне управе који се односе и 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; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и
у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака
животињског порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за
оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може
пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница
животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за производњу
хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског
порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и
спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге
послове одређене законом. Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу
Министарства пољопривреде, 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;
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена
и садног материјала, као и друге послове одређене законом. Републичка дирекција за
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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 који се обавља у складу са законом, 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 који се обавља у складу са законом, као и друге послове одређене законом.
Управа за ветерину; Управа за заштиту биља; Републичка дирекција за воде; Управа
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних за шуме; Управа за пољопривредно земљиште; Управа за аграрна плаћања; Дирекција
за националну референтну лабораторију
овлашћења

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је
у области пољопривредне политике, у оквиру активности који се односе на праћење домаће и светске
производње, потрошње, прераде, цена и трговине примарних пољопривредних производа, производа
рибарства и производа прераде, припремало годишње, месечне, недељне и по потреби дневне анализе
и информације. Извршене су редовне анализе у области ратарске, сточарске, повртарске, воћарске,
виноградарске и винарске производње, прераде пољопривредних производа, алкохолних пића и
етанола, органске производње, као и активности везане за политику квалитета пољопривредних и
прехрамбених производа.
Извршена је оцена и израђен предлог мера за правце развоја пољопривреде, на основу Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и мере аграрне политике и нивоа подстицаја у
области пољопривреде у складу са одобреним буџетским средствима на име подстицаја у
пољопривреди за 2013. годину; израђен је Нацрт стратегије пољопривреде и руралног развоја за
период од 2014. до 2024. године, започета израда Националног програма за пољопривреду и рурални
развој за период од 2014. до 2020. године и започета израда годишњег Извештаја о стању у
пољопривреди (Зелена књига).
У складу са Заједничком пољоприврденом политиком ЕУ покренут је процес израде
Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија). Нова
стратегија ће покрити период од десет година (2014−2024.), даће преглед, циљеве релевантне за
пољопривреду и рурални развој и главне мере које ће подржати даљи развој сектора у наредном
периоду. Осмишљен је методолошки оквир и процес израде Стратегије, како би се, уз уважавање
начела и принципа партиципације и транспаретнтности, обезбедио висок квалитет финалног
документа.
Извршено је ажурирање биланса за најважније пољопривредно-прехрамбене производе;
спроведени су програми унапређења пољопривредне статистике, праћење резултата Пописа у
пољопривреди, као и система тржишних информација у пољопривреди, чиме је унапређено месечно
извештавање о производњи, кретањима на домаћем и светском тржишту житарица, индустријског
биља, воћа и поврћа, као и грожђа и вина; настављена је реализација пројеката „Успостављање
система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији“.
Унапређен је систем јавних складишта и израђене су анализе искоришћености складишних и
прерадних капацитета, уз израду решења за упис у регистар јавних складишта; побољшан је систем
увођења процедуре географског порекла вина кроз овлашћене контролне организације и лабораторију
за испитивање квалитета шире, вина и других производа и успостављања стручне организације за
Виноградарски регистар, које доприносе ефикасном спровођењу процедуре географског порекла
вина, процедуре издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом, доделу
контролних бројева приликом декларисања вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина
који се користе у производњи вина и др.
Унапређен је систем одгајивачких организација и организација у сточарству кроз праћење,
контролу и издавање решења о испуњености услова за обављање послова о сточарству и вођења
регистра одгајивачких организација.
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Унапређен је систем контроле означавања пољопривредних и прехрамбених производа који
носе неку од ознака географског порекла, у oблaстимa кojимa сe ближe дeфинишу прoцeдурe
кoнтрoлe прoизвoдњe кao и систeм oбeлeжaвaњa прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa.
Извршене су припреме неопходне за покретање едукације пољопривредних произвођача у
пољопривредним саветодавним и стручним службама, у циљу подизања општег нивоа знања из
области органске производње, oбзиром да бављење oвoм производњом захтева дoдaтнo знање.
Завршена је радна верзија акционог плана, односно смерница за развој органске производње који је
индентификовао препреке кoje успоравају интeзивниjи рaзвoj oргaнскe прoизвoдњe у Републици.
Извршене су редовне анализе и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и
придруживању у области пољопривреде, као и упоредна анализа аграрне политике ЕУ и припрема
мера за прилагођавање аграрне политике Републике Србије политици ЕУ и правилима и принципима
СТО, уз учешће у припреми информација и платформи за преговоре и сарадњу на билатералном
нивоу, са ЕУ и међународним организацијама. У области међународне сарадње одржан је четврти
састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство као и састанак Унапређеног сталног дијалога Секторски састанак о пољопривреди, рибарству, безбедности хране, ветерини и фитосанитарним
питањима.
Урађен је документ “Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ“, за период
2013−2016, за поглавље 11- Пољопривреда и рурални развој; поглавље 12 – Безбедност хране,
ветеринарска и фитосанитарна политика; поглавље 13 – Рибарство. Извршена је ревизија и допуна
електронске базе Националног програма интеграције Србије у Европску унију (NPAA) и спроведене
активности из NPAA за 2013. годину.
У циљу унапређења билатералне сарадње у области пољопривреде, oдржани су састанци
министра пољопривреде, шумарства и водопривреде са амбасадорима 18 земаља и министрима
пољопривреде 10 земаља; ратификована су четири споразума у области пољопривреде.
У јуну 2013. године одржано је Друго заседање српско-руске радне групе у Москви, а у
октобру 2013. године Четврто заседање српско-холандске радне групе за сарадњу у области
пољопривреде, у Хагу. Потписани су споразуми, меморандуми, протоколи: Споразум између Владе
Републике Србије и Владе Републике Азербејџан, Владе Краљевине Марока, Украјине и Руске
Федерације. Потписан је и протокол о сарадњи између Управе за аграрна плаћања Министарства,
Франсагример Националне агенције за пољопривредне и морске плодове и Агенције за услуге и
плаћања Републике Француске и Mеморандум између Mинистарства и Министарства пољопривреде
Народне Републике Кине о оснивању мреже за сарадњу и промоцију науке и технологије у области
пољопривреде.
У оквиру регионалне сарадње одржан је састанак министара пољопривреде из региона у
Београду и Сарајеву, на тему из области безбедности хране; у току године је припремљен ИПА
Секторски пројектни документ који је одобрен од стране Европске комисије и билатерални програми
и пројекти различитих извора финансирања. Координирана је припрема документације, уговора и
извештаја код спровођења пројеката.
У области руралног развоја, на основу Предлога закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју припремљен је Предлог правилника за подстицаје за рурални развој. За промоцију
мера руралног развоја и представљање ИПАРД програма израђен је и реализован план за различите
циљне групе. Сачињен је план за процес израде предлога нове стратегије пољопривреде и руралног
развоја и координисан и реализован цео процес израде стратегије. Припремљене мере подршке
пољопривредним саветодавним и стручним службама усмерене ка спровођењу саветодавних послова
у циљу подизања општег знања и информисаности пољопривредних произвођача.
У погледу припреме за коришћење пете компоненте ИПАРД-а, континуирано се радило на
унапређењу програмског документа и припреми процедура и докумената потребних за његову
имплементацију (мониторинг, евалуацију, извештавање, координацију и промоцију) и акредитацију
управљачког тела. Завршена је LEADER компонента ИПА 2007 пројекта у оквиру које су ојачани
људски ресурси и завршен Нацрт смерница за имплементацију LEADERа у Републици Србији, а на
локалнм нивоу пружена је подршка за оснивање локалних група LEADER типа.
Припремљен је предлог пројекта којим је отпочео процес програмирања мера за Национални
програм пољопривреде и руралног развоја за нов програмски период од 2014. до 2020. године.
Завршене су активности међународних пројеката и сарадња са међуминистарским радним групама у
области руралног развоја, на националном и међународном нивоу (Стална радна група за регионални
рурални развој земаља југоисточне Европе-SWG, Јадранско – Јонска иницијатива, Министарсво
пољопривреде, хране, рибарства, руралног развоја и просторног планирања Француске).
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Управа за аграрна плаћања извршила је исплате по захтевима, у складу са законом, са циљем
стварања повољних услова на тржишту и аграру за пољопривредне произвођаче, за директна
плаћања, за инвестиције у пољопривреди, за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета, подстицаја за одрживи рурални развој и посебних подстицаја. По основу неизмирених
обавеза из 2012. године године исплаћено је 4.470.426.193,45 динара, односно у 2013. години је
укупно је исплаћено 26.217.434.924,48 динара.
На основу Програма "Подршка руралном развоју кроз инвестиције у производнопрерађивачке капацитете засада воћа, вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице у пет округа на југу
Србије" (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), исплаћено је 17.700.339,87 динара.
Ради припреме за акредитацију за коришћење средстава из ИПАРД фонда, у Управи за аграрна
плаћања спроведене су обуке запослених са циљем изградње платне агенције тј. процедура за њено
функционисање у складу са акредитационим критеријумима постављеним од стране Европске
комисије.Такође, обуке су спровођене са фокусом на следеће активности: акредитација у оквиру ИПА
2013 у области одобравања пројеката/плаћања по основу одобрених захтева, финансија и
рачуноводства, интерне ревизије и хоризонталних процедура платне агенције
Управа за заштиту биља је у области здравља биља и биљног карантина, кроз средства
субвенција, омогућила извршење годишњег Програма мера заштите здравља биља и Програма
праћења и прогнозе штетних организама за 2013. годину. Реализовано је 56 уговора, 56 анекса
уговора за спровођење наведених послова са имаоцима овлашћења и донето је 85 решења о
овлашћењу и 112 решења за исплату, анализирано 56 годишњих извештаја о спроведеним пословима
од стране ПССС и овлашћених лабораторија. Ради измирења обавеза пренетих из 2012. године, за
обављене послове по Програму мера заштите здравља биља и Програма праћења и прогнозе штетних
организама за 2012. годину донето је 29 анекса уговора и 47 решења о исплати, издато је 11 одобрења
за увоз у експерименталне сврхе, 187 решења за упис у фито регистар, 20 решења о испуњености
услова за обављање послова топлотног третирања и означавања дрвеног материјала за паковање
(ДМП), 20 решења о упису у Регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља, упућено је
22 дописа и 10 нотификација о пресретању пошиљака биља националним организацијама за заштиту
биља других земаља и 293 дописа домаћим институцијама, вођена је евиденција о посткарантинском
надзору биља пореклом из увоза (унето 389 посткарантинских решења), оверено је 50.081 оригинала
и исто толико копија фитосертификата за извоз и реекспорт, поднет је Извештај Комисији Европске
уније о мониторингу у кромпиру за 2012. годину, два извештаја за унапређени стални дијалог са ЕУ,
донета су два закључка и три препоруке Комисије за оцену здравственог стања усева кукуруза и
праћење садржаја микотоксина у кукурузу за 2013. годину. У области средстава за заштиту и исхрану
биља, у управном поступку донето је 344 решења о стављању у промет средстава за заштиту биља,
176 решења о упису у Регистар средстава за исхрану биља, 330 решења о упису у Регистар
дистрибутера у увозника средстава за заштиту биља, 358 решења о упису у Регистар дистрибутера и
увозника средстава за исхрану биља и 18 решења о упису у Регистар пружалаца услуга. У Регистар
сорти пољопривредног биља уписане су 323 нове сорте, а одбијен захтев за признавање 45 сорти
пољопривредног биља. Послато је 212 захтева са пратећом документацијом за достављање DUS
извештаја из земаља чланица UPOV и припремљено је 146 DUS извештаја са техничким упитницима
за сорте испитиване у Републици Србији. На основу завршеног поступка и урађених DUS тестова
поново је уписано 36 сорти које су биле брисане из Регистра, донето је шест решења о промени
имена сорте и брисане су из Регистра 152 сорте пољопривредног биља. Издато је око 200
сагласности за увоз узорака семена за признавање, научне потребе, предиспитивање сорте или
демонстрационе огледе. Испитивано је 796 сорти пољопривредног биља. За испитивање сорти
пољопривредног биља закључено је и реализовано 17 уговора за испитивање сорти на огледном пољу
и 9 уговора за испитивање сорти у лабораторији. У области заштите права оплемењивача биљних
сорти и биолошке сигурности обављене су све потребне радње за чланство Републике Србије у
UPOV, 5. јануара 2013. године. Донето је 78 решења о додељивању права оплемењивача биљних
сорти, послато је 52 захтева за ДУС тестове, примљен је 41 захтев за додељивање права
оплемењивача, 34 захтева је уписано у Регистар захтева за додељивање права оплемењивача, а једна
сорта је брисана из регистра. Издато је 11 мишљења у вези са применом закона о ГМО, као и 3
решења за "Proficiency" тестове које обавља акредитована лабораторија за детекцију и анализу на
присуство ГМО. Настављена је сарадња са Канцеларијом ЕУ за биљне сорте (CPVO) у оквиру
пројекта "Multi-beneficiary program on the participation of EU Candidate Countries in the CPVO", учешће
на обукама у вези испитивања ратарског биља (Agricultural experts meeting) и испитивање воћарског
биља (Fruit experts meeting). Припремљен је Нацрт закона о ГМО који је усклађен са ЕУ
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легислативом у овој области и препорукама Европске комисије и СТО. Припремљен је предлог за
пројекат “Успостављање националног електронског система за размену информација у области
биолошке сигурности (ГМО) у Републици Србији“, којим би се створили услови да отпочне са
реализацијом и пројекат „Biosafety Clearing House (BCH)“, за креирање националног електронског
система за размену информација од значаја за биолошку сигурност у Републици Србији.
Извршавајући управно-надзорне послове фитосанитарна инспекција је у 2013. години извршила
17.247 контрола из свих области надзора (семе, садни материјал, средства за исхрану биља, средства
за заштиту биља, здравље биља, контрола ГМО, контрола коришћења подстицајних средстава по
уредбама и др. области надзора), донето је 2.055 решења, 463 закључака, 1.753 фитосертификата,
3.589 уверења и сертификата о производњи, поднето је 187 захтева за покретање прекршајног
поступка, 58 привредна преступа код надлежних судова, једна кривична пријава и узето укупно 7.047
узорака. Гранична фитосанитарна инспекција је спровела: преглед 54.399 пошиљака биља, средстава
за заштиту биља и средстава за исхрану биља и оплемењивачa земљишта у увозу, 1329 пошиљака
биља у извозу и предузето је 336 мера ограничења (наређено враћање, третирање, уништење).
Фитосанитарни инспектори задужени за контролу безбедности хране и хране за животиње биљног
порекла и мешовите хране су извршили 53.598 контрола пошиљака намењених увозу, односно
извозу.
Управа за ветерину припрема подзаконска акта усклађена са прописима Европске уније. У
периоду од 16. до 19. априла 2013. год, FVO је био у оцени система праћења (мониторинг) резидуа
хормонских, фармаколошких и других штетних материја у животињама, храни животињског порекла
и храни за животиње. Инспектори FVO проверавали су законодавство, финансирање, планирање и
спровођење Плана и Програма мониторинга резидуа, као и капацитете и компетентност референтне
лабораторије за испитивање резидуа. У периоду од 4. до 13. јуна 2013. године, FVO је проверио
област споредних производа животињског порекла. Инспектори FVO проверавали су законодавство,
објекте из којих се извозе производи добијени од споредних производа животињског порекла, као и
објекте за прераду споредних производа високог ризика у објектима за клање животиња и расецање
меса, као и на хранилишту за некрофагне птице.
Одржане су 62 едукације у области ветеринарства, здравствене заштите, добробити животиња
и безбедности хране, којима је присуствовало 2.072 учесника. Настављено је вођење Централне базе
за обележавање и евиденцију животиња. Епизоотиолошка ситуација бележи даљи тренд опадања
појављивања заразних болести животиња. У односу на нарочито опасне заразне болести животиња, у
овом периоду је дијагностиковано само беснило животиња које је у много мањем броју, што
показује успешност оралне вакцинације .
Током извештајног периода ветеринарска инспекција је у 12.701 објекту извршила редовних
114.448 службених контрола, сачинила 91.839 записника и донела 35.390 решења. Поднето је 2.424
пријаве суду од чега су 32 кривичне. Искључено је из промета 13.100 кг меса, 7.700 кг производа од
меса, 16.133 л/кг млека и производа од млека, 772 кг рибе и производа од рибе Извршено је 2.483
ванредне акцијске контроле при чему је наложено 508 корективних мера и поднета181 пријава суду.
Извршено је 656 контрола на спречавању илегалног промета хране животињског порекла при чему је
заплењено 12.381 кг меса и производа од меса, 1.495 кг млека и производа од млека, 118.489 комада
јаја, 450 кг рибе и производа од рибе. Гранична ветеринарска инспекција је извршила ветеринарскосанитарну контролу 29.412 пошиљки при увозу и провозу. Донето је 79 решења о забрани увоза и 5 о
забрани провоза.
Управа за шуме је кроз субвенције омогућила: пошумљавање голети у државној својини на
површини од 32,58 хектара и приватној свијини на површини од 406,99 хектара; производњу
шумског семена у количини од 16.838 кг; изграђено је 114 км шумских путева. Шумарска и ловна
инспекција, током 11.174 надзора поднела је: 1.450 прекршајних тужби, 105 пријава за привредни
преступ и 109 предлога за кривично гоњење. Штампано је 90.000 ловних карата, финансирано је 99
пројеката за развој ловства у Републици Србији.
Најзначајније активности Републичке дирекције за воде биле су усмерене на реализацију
Програма управљања водама, обрачун и задужење обвезника плаћања накнаде за воде у циљу
обезбеђења потребних средстава за финансирање послова од општег интереса у области
водопривреде, издавање водних аката у циљу одржавања и унапређења водног режима и стицања
права на коришћење и употребу вода, односно испуштања отпадних вода, издавање лиценци јавним
предузећима, односно другим правним лицама за обављање послова снабдевања водом за пиће
системом јавног водовода и послова сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом
јaвне канализације, издавање овлашћења правним лицама за испитивање квалитета отпадних вода и
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за испитивање квалитета површинских и подземних вода, израду студија и пројеката од значаја за
водопривреду, као и извршавање послова који произлазе из међународне сарадње у области вода.
Реализујући Програм управљања водама финансирана је изградња брана са акумулацијама
„Ровни”, Ваљево, „Ариље”-профил, „Сврачково”, Ариље и „Првонек”, Врање; изградња и
реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе,
постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им
припадају и водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода
у градовима и општинама Републике Србије; одржавање водотока, одржавање, санација и
реконструкција постојећих објеката за заштиту од поплава и за одводњавање и изградња нових
објеката за заштиту од поплава; израда студија и пројеката од значаја за водопривреду, као и
извршавање послова који произлазе из међународне сарадње у области вода.
У извештајном периоду од накнада за воде приходовано је 3.683.198.421,61 динар. Такође,
издато је 287 водних услова, 256 водних сагласности, 144 водних дозвола и потврда, 19 лиценци
јавним предузећима, односно другим правним лицама за обављање послова снабдевања водом за
пиће системом јавног водовода, 31 лиценца јавним предузећима, односно другим правним лицмаа за
обављање послова сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јaвне канализације
и 23 овлашћења правним лицама за испитивање квалитета отпадних вода и за испитивање квалитета
површинских и подземних вода.
У области међународне сарадње извршене су обавезе у оквиру Међународне комисије за
заштиту реке Дунав, Међународне комисије за слив реке Саве, обавезе по основу Конвенције о
заштити о коришћењу прекограничних водотока и међународних језера и настављени су преговори о
закључивању новог споразума између Републике Србије и Румуније о сарадњи у области одрживог
управљања прекограничним водама. Такође, извршене су обавезе у складу са важећим споразумима о
сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама са Румунијом и Мађарском.
Настављене су активности на реализацији међународних пројеката и пројекта Рехабилитација
система за наводњавање и одводњавање.
Током године испоручена је лабораторијска опрема из ЛОТ-а 3, која је инсталирана у
Дирекцији за националне референтне лабораторије. Опрема је добијена у оквиру ИПА 2010 пројекта
финансираног од стране Европске уније. Упоредо са инсталацијом опреме обављена је обука
запослених у Дирекцији за рад на опреми. Настављене су активости у оквиру Твининг пројекта
изградња капацитета у оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије, које подразумевају
обуке запослених у Дирекцији али и Фитосанитарној инспекцији и Управи за заштиту биља.
Најзначајније активности Управе за пољопривредно земљиште биле су усмерене на
управљање пољопривредним земљиштем у државној својини. Управа је издала 125 сагласности на
годишње програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединицама локалне
самоуправе којим је, између осталог, предвиђено давање у закуп 253.330,2217 хектара
пољопривредног земљишта, на 31.130 јавна надметања. Управа је дала 131 сагласност на одлуку о
расписивању јавног надметања за давање пољопривредног земљишта у државној својини у закуп,
дала 120 сагласности јединицама локалне самоуправе на одлуке о давању пољопривредног земљишта
у закуп и закључила 3.664 уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. Током
2013. године Управа за пољопривредно земљиште, као закуподавац је наплатила закуп и коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини 6.285.145.769,37 динара.
Управа за пољопривредно земљиште је закључила уговоре о финансирању радова на
изградњи система за наводњавање са осам Пољопривредних саветодавних и стручних служби
(ПССС) у Шапцу, Пожаревцу, Нишу, Смедереву, Крагујевцу, Јагодини, Чачку и Ваљеву, као и са
Установом – манастир Света Жича. Вредност потписаних уговора је 20.992.928 динара. Предмет
уговора је исплата бесповратних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, физичким
и правним лицима, којих је укупно 15. Изградњом система за наводњавање обрадивог
пољопривредног земљишта омогућава се заливање у површини од 83,8884 хектара на територији
наведених Пољопривредних саветодавних и стручних служби и на поседу манастира Света Жича.
Закључен је уговор са ЈВП Србијаводе у износу од 113.703.889,71
динара за
изградњу/реконструкцију система за наводњавање Неготинска низија, на површини од 700 хектара.
Обрађено је 641 захтева, поднетих од стране регистрованих пољопривредних газдинстава,
физичких и правних лица, за набављену нову опрему за наводњавање у 2013. години и исплаћена су
средства по овом основу у висини од 37.900.000 динара.
Закључени су уговори са 21 пољопривредном саветодавном и стручном службом за вршење
контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта по којима је Управа за пољопривредно
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земљиште исплатила 120.456.250 динара за анализу и препоруке 63.754 узорака пољопривредног
земљишта у власништву регистрованих пољопривредних газдинстава, физичких лица и закупаца
пољопривредног земљишта у државној својини.
Управа за пољопривредно земљиште је исплатила 444.261.935,54 динара за санацију
(ревитализацију) двонаменске каналске мреже, за наводњавање по уговорима које је закључила у
2012. години са ЈВП Србијаводе, Воде Војводине и Београдводе.
Управа за пољопривредно земљиште је закључила четири уговора за студијско-истраживачки
радове и пројекте од значаја за Републику Србију, и то: „Квалитет воде за наводњавање у сливовима
Саве, Дрине, Јужне и Западне Мораве“, „Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и
штетних материја у земљиштима Републике Србије“, „ Потенцијали Републике Србије у погледу
квалитета земљишта за органску производњу“ и „Утврђивање стања и израда катастра система за
наводњавање на централном делу Републике Србије и израда софтвера за иплементацију ГИС у
катастар система (II фаза)“. Исплаћена средства по овом основу су 56.057.831 динара.
Управа за пољопривредно земљиште је закључила три уговора за студијско-истраживачки
радове и пројекте од значаја за јединице локалних самоуправа са градом Нишом, са општинама
Ариље и Медвеђа и исплаћена средства по овом основу су 4.076.195 динара. На конкурс за
ревитализацију пољских путева пријавило се 49 јединица локалних самоуправа, од чега је 37
општина и градова склопило уговоре са Министарством, вредности 410.754.240,44 динара. Учешће
Министарства у овим уговорима је 236.035.582,00 динара, а учешће јединица локалних самоуправа је
174.718.710,00 динара. Укупна дужина пољских путева за ревитализацију је 485 км и 705 м просечне
ширине пута 4м. Од средстава Министарства, реализовано је 137.777.887,67 динара, а по уговорима
износ средстава који није реализован је 25.240.874 динара. Од 37 општина и градова које су
потписале уговор са Министарством, четири општине су одустале од реализације због потешкоћа у
јавним набавкама. За давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта по уговорима из 2005,
2006, 2007, 2009, 2010. и 2013. године, укупан број реализованих решења је 449. За привођење
култури обрадивог пољопривредног земљишта Управа за пољопривредно земљиште је у 2013. години
закључила уговоре са две пољопривредне саветодавне и стручне службе, и то ПССС Јагодина и Ниш,
где се приводи култури површина од 18,7769ха обрадивог пољопривредног земљишта. Инвестиција
је реализована и исплаћена средства по том основу износе 987.191 динара.
Дирекција за националне референтне лабораторије у области органске производње, за
обављање поверених послова, овлашћење је добило шест контролних организација. Објављен је
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације за
2013. годину. За послове контроле и сертификације у 2014. години овлашћено је шест контролних
организација и донето је 118 решења у управном поступку. Извршена је допуна захтева за укључење
Републике Србије на листу трећих земаља за увоз органских производа у ЕУ. Припремљен је радни
текст Закона о органској производњи и органским производима, организована су четири радна
састанка са експертима на пројекту и попуњена је табела усклађености Нацрта закона о органској
производњи и органским производима. Извршене су измене и допуне Инструкција којом се утврђују
услови за производњу, контролу и сертифкацију органских производа који се извозе на тржиште
Европске уније. У оквиру Банке биљних гена, која обавља послове који се односе на чување и
организовање чувања колекција биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду, израђен је
Нацрт националног програма за биљне генетичке ресурсе за храну и пољопривреду. Сачињена је
јединствена евиденција о колекцијама биљних генетичких ресурса који се чувају у институцијама у
Републици Србији. Урађена је анализа стања у области биљних генетичких ресурса, као и преглед
домаће и међународне легислативе у овој области. Почетком рада Банке биљних гена Републици
Србија ће се укључити у регионалне, европске и светске токове у дугорочном очувању и одрживом
коришћењу биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду.
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93/12), члан 7. Закона
о буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“ број 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08-УС, 16/11,
72/12)
Члан 14. став 2.
Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08др.закон и 41/09), а у
вези са Законом о
буџету Републике
Србије
(„Службени гласник
РС”, бр.114/12) и
чланом и члана 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 119. став 1.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 27. став 4.
Закона о обављању
саветодавних и
стручних послова у
области
пољопривреде
(„Службени гласник
РС”, број 30/10), члан
4. став 1. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју

Утврђује се Годишњи програм
коришћења средстава
Буџетског фонда за шуме
Републике Србије у 2013.
години, који је одштампан уз
Уредбу и чини њен саставни
део

27/13
22. март

Стратегија
развоја
шумарства
Републике Србије

Врста и обим радова на
заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног
земљишта и друга
инвестициона улагања, извори
финансирања по врсти радова
и учешће средстава,
корисници средстава и висина
средстава

29/2013
29. март

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије Србије

Утврђује се Годишњи програм
мониторинга статуса вода за
2013. годину

43/13
17. мај

Водопривредна
основа Републике
Србије

Утврђују се конкретне
активности које се односе на
обављање саветодавних
послова у пољопривреди,
подручја на којима се
обављају ти послови, рокови,
начин спровођења
активности, извори и
распоред коришћења
средстава, као и начин
контроле спровођења
програма

50/13
7. јун

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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8.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
утврђивању Програма
управљања водама у 2013.
години

9.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и
руралном развоју у 2013.
години

10.

Уредба о утврђивању
Годишњег програма мера
за спровођење
одгајивачког програма за
2013. годину

(„Службени гласник
РС”, број 10/13), а у
вези са чланом 7.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) 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 и 72/12)
Члан 42. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13), члан
7. Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, бр. 114/12 и
59/13) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 19. Закона о
сточарству („Сл. Гл.
РС”, број 41/09),
члана 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Сл. Гл. РС”, број
10/13), а у вези са
чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Сл. Гл. РС”,
бр. 114/12 и 59/13) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади („Сл.
Гл. РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,

Утврђују се послови од
општег интереса у управљању
водама који ће се
финансирати у 2013. години,
као и износ средстава за
обављање тих послова

56/13
28. јун

Водопривредна
основа Републике
Србије

Утврђују се измене износа
средстава за подстицаје у
пољопривреди и руралном
развоју у 2013. години

63/13
19. јул

/

Мера за спровођење
одгајивачког програма
спроводе се ради
унапређивања генетског
потенцијала у сточарству,
како би се обезбедили услови
за побољшање квалитета
производње и њеног обима

68/13
1. август

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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11.

Уредба о изменама
Уредбе о утврђивању
Програма управљања
водама у 2013. години

12.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
утврђивању Програма
извођења радова на
заштити, уређењу и
коришћењу
пољопривредног
земљишта за 2013.
годину

13.

Уредба о изменама
Уредбе о расподели
подстицаја у
пољопривреди и
руралном развоју у 2013.
години

14.

Уредба о изменама
Уредбе о утврђивању
Прогама управљања
водама у 2013. години

15.

Уредба о изменама
Уредбе о расподели
подстицаја у
пољопривреди и

68/12-УС и 72/12)
Члан 42. став 3. Закона
о водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10
и 93/12) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 14. став 2.
Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08др.закон и 41/09), а у
вези са Законом о
буџету Републике
Србије
(„Службени гласник
РС”, бр.114/12 и
59/13) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13), члан
7. Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину
(„Службени гласник
РС”, бр. 114/12 и
59/13) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 42. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју

Измена у Програму
управљања водама за 2013.
годину, у ставу 4. табеларног
прегледа

72/13
14. август

Водопривредна
основа Републике
Србије

Измена и допуна Програма
извођења радова на заштити,
уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за
2013. годину

73/2013
16. август

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије Србије

Утврђују се измењени износи
за подстицаје у пољопривреди
и руралном развоју у 2013.
години

90/13
14. октобар

/

Утврђују се послови од
општег интереса у управљању
водама који ће се
финансирати у 2013. години,
као и износ средстава за
обављање тих послова

106/13
5. децембар

Водопривредна
основа Републике
Србије

Измењени су укупни износи
средстава по основу
подстицаја

106/13
5. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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руралном развоју у 2013.
години

16.

Уредба о висини накнаде
за издавање и
продужавање уверења о
здравственом стању
животиња

17.

Одлука о висини накнаде
за испитивање и за
додатно испитивање сорте
пољопривредног биља

18.

Одлука о усклађивању
пословања Јавног
водопривредног
предузећа „Србијаводе” са
Законом о јавним
предузећима

19.

Одлука о висини
трошкова испитивања
сорти и годишњим
трошковима одржавања
права оплемењивача
биљних сорти

(„Службени гласник
РС”, број 10/13),
члана 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) 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
и 72/12)
Члан 140.став 4.
Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12) и члана 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС
и 72/12)
Члан 35. став 2.
Закона о признавању
сорти
пољопривредног биља
(„Службени гласник
РС”, број 30/10) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 4. став 1, а у вези
са чланом 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 39. став 2.
Закона о заштити
права оплемењивача
биљних сорти
(„Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и
88/11) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник

Утврђује се висина накнаде за
издавање и продужавање
уверења о здравственом стању
животиња

113/2013
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Утврђује се висина накнаде
коју плаћа подносилац захтева
за испитивање сорте ради
признавања сорте
пољопривредног биља и за
додатно испитивање сорте
пољопривредног биља ради
провере производне
вредности сорте за 2013.

56/13
28. јун

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Извршено усклађивање
оснивачког акта Јавног
водопривредног „Србијаводе”
са Законом о јавним
предузећима

70/13
7. август

Утврђује се висина трошкова
испитивања сорти у поступку
разматрања захтева за
додељивање права
оплемењивача биљне сорте
као и висина годишњих
трошкова одржавања права
оплемењивача биљне сорте

98/13
16. новембар

Водопривредна
основа Републике
Србије

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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20.

Одлука о висини накнаде
за испитивање и за
додатно испитивање сорте
пољопривредног биља

21.

Одлука о одређивању
пољопривредних и
прехрамбених производа
за које се плаћа посебна
дажбина при увозу и
износу посебне дажбине

22.

Одлука о висини накнаде
за лабораторијске анализе
узорака хране и хране за
животиње узетих током
службених контрола

23.

Одлука о висини накнаде
за извршене
ветеринарско-санитарне
прегледе пошиљки у
међународном промету

РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 35. став 2.
Закона о признавању
сорти
пољопривредног биља
("Службени гласник
РС", број 30/10) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 2. Закона о
посебној дажбини при
увозу
пољопривредних и
прехрамбених
производа
(„Службени лист
СРЈ”, број 90/94) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07 и
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 71. став 3.
Закона о безбедности
хране („Службени
гласник РС“ бр.
113/13) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07 и
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 140.став 4.
Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12) и члана 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС
и 72/12)

Утврђује се висина накнаде
коју плаћа подносилац захтева
за испитивање сорте ради
признавања сорте
пољопривредног биља и за
додатно испитивање сорте
пољопривредног биља ради
провере производне
вредности сорте за 2014.

106/13
5. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Одређују се пољопривредни и
прехрамбени производи за
које се плаћа посебна дажбина
при увозу и утврђује износ
посебне дажбине

113/2013
17. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Одлука прописује висину
накнада за лабораторијске
анализе, параметре
безбедности који се испитују
и групе прозвода биљног
порекла и мешовите хране
које се испитују

113/13
20. децембaр

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Утврђује се висина накнаде за
извршени ветеринарскосанитарни преглед на
граничним прелазимапри
увозу и провозу пошиљки
животиња, производа
животињског порекла, хране
за животиње, ветеринарских
лекова и медицинских
средстава и пратећих
предмета

113/2013
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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24.

Одлука о висини накнаде
за обележавање,
регистрацију и праћење
кретања животиња

Члан 140.став 4.
Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12) и члана 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС
и 72/12)

Утврђује се висина накнаде за
обележавање, регистрацију и
праћење кретања животиња,
као и за обележавање и
евиденцију паса, односно
евиденцију мачака

113/2013
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

25.

Одлука о висини накнаде
за извршене
фитосанитарне прегледе

Члан 88. став 3.
Закона о здрављу
биља(„Сл. гласник
РС“, бр. 41/09) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Сл. гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС и 72/12)

113/13
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

26.

Одлука о висини накнаде
у области средстава за
заштиту биља

Члан 70. став 4.
Закона о cредствима
за заштиту биља
(„Службени гласник
РС”, број 41/09) ) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Сл. гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС и 72/12)

Утврђује се висина накнаде
за: извршене фитосанитарне
прегледе пошиљки приликом
увоза; извршене
фитосанитарне прегледе
пошиљки у међународном
промету и издавање
фитосертификата и
фитосертификата за
реекспорт; извршене
фитосанитарне прегледе
биља, биљних производа и
прописаних објеката у
производњи и промету и
издавање биљног пасоша;
извршене фитосанитарне
прегледе објеката ради уписа
у Регистар пружалаца услуга;
извршени фитосанитарни
преглед за издавање замене
биљног пасоша
Разлози за доношење ове
одлуке произилазе из циља
овог закона, а то је да се
обезбеди висок ниво заштите
здравља људи, здравља
животиња и животне средине,
односно да се створе
економски услови за процену
средстава за заштиту биља и
активних супстанци, односно
основних супстанци које они
садрже, да се уреди
функционисање система
мониторинга остатака
средстава за заштиту биља у
храни и храни за животиње и
мониторинга формулација,
организовање и вођење
евиденција и прикупљање
информација о промету и
примени средстава за заштиту
биља, као и да се начин
утврђивања висине трошкова
успостави као у државама
чланицама ЕУ, Регулатива
Европског Парламента и
Савета (ЕЦ) бр. 1107/2009 и
Директива Европског
Парламента и Савета бр.

113/13
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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27.

Одлука о висини накнаде
у области средстава за
исхрану биља и
оплемењивача земљишта

Члан 38. став 4.
Закона о cредствима
за исхрану биља и
оплемењивачима
земљишта
(„Службени гласник
РС”, број 41/09) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр.55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- одлука УС и
72/12)

28.

Одлука о измени Одлуке о
усклађивању пословања
Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе” са
Законом о јавним
предузећима

29.

Закључак
05 број: 401-434/2013 од
24. јануара 2013. године

Члан 4. став 1, а у вези
са чланом 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС
и 72/12)

30.

Закључак
05 број: 018-784/2013 од
4. фебруара 2013. године

31.

Закључак
05 број: 401-1467/2013 од
28. фебруара 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,

2009/128/ЕЦ
Разлози за доношење ове
одлуке произилазе из потребе
се уреди функционисање
система Годишњег плана
испитивања средстава за
исхрану биља и оплемењивача
земљишта на тржишту
Републике, организовања
вођења евиденција и
прикупљање информација о
промету средстава за исхрану
биља и оплемењивача
земљишта, као и да се начин
утврђивања висине трошкова
успостави као у државама
чланицама ЕУ, на начин како
то прописује Регулатива
Европског Парламента и
Савета (ЕЦ) бр. 2003/2003
Извршена измена износа
основног капитала јавног
предузећа у оснивачком акту

113/13
20. децембар

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

113/13
20. децембaр

Водопривредна
основа Републике
Србије

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава
субвенција у области ветерине
за 2013. годину

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Измена Закључка 05 Број:
018-7002/2011 од 22.
септембра 2011. године, у вези
овлашћења за потписивање
споразума

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава за
субвенције у области
шумарства за 2013. годину

/

Стратегија
развоја
шумарства
Републике Србије
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32.

Закључак
05 број: 401-2886/2013 од
12. априла 2013. године

33.

Закључак
05 број: 018-4803/2013 од
6. јуна 2013. године

34.

Закључак
05 бpoj: 018-4736/2013 од
6. јуна 2013. године

35.

Закључак
05 број: 351-5782/2013 од
12. јула 2013. године

65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 43.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12)
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 РСˮ, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 32/13) и члан
43, став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС” бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Усваја се Програм расподеле
и коришћења средстава
Буџетског фонда за развој
ловства Републике Србије за
субвенције у области ловства
за 2013. годину

/

Стратегија
развоја
шумарства
Републике Србије

Измена Закључка 05 Број:
018-9644/2010 од 23. децембра
2010. године о овлашћењу за
потписивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Мароко о сарадњи у области
ветерин

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Савета министара
Украјине о сарадњи у области
биљног карантина и заштите
биља

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Даје се сагласност да Јавно
водопривредно предузеће
„Воде Војводине”, Нови Сад у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
грађевинског земљишта и
водних објеката, врши
инвеститорска права на
изградњи и реконструкцији
водних објеката, и то:
Регионалног система Северна
Бачка, подсистема за
наводњавање Мали Иђош,
Плазовић, Србобран, Тиса –
Палић, Регионалног система
Банат, подсистема за
наводњавање Нови Кнежевац,
Шећерански, Регионалног
система за наводњавање
Надела, подсистема за
наводњавање Надела, за
одводњавање Јегричка, Песир,
Катахат, акумулације
Моравица и бране Пачир II,
регионалног подсистема за

/

Водопривредна
основа Републике
Србије
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36.

Закључак
05 број: 351-5780/2013 од
12. јула 2013. године

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

37.

Закључак
05 број: 325-6561/2013 од
31. јула 2013. године

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

38.

Закључак
05 број: 401-7179/2013 од
25. августа 2013. године

39.

Закључак
05 број: 018-7180/2013-1
од 25. августа 2013.
године

40.

Закључак

Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) 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 и 72/12)
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, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.

наводњавање Ада, водотока
Чик на деоницама од km
55+250 до 72+050 и од km
0+000 до km 44+479,
регионалног хидросистема за
наводњавање Срем,
двонаменског система
наводњавање Чурушко Жабаљски рит, Јанков Мост I
и II, Итебеј I, Међа II, Речеј
Даје се сагласност да Јавно
водопривредно предузеће
„Воде Војводине”, Нови Сад у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
грађевинског земљишта и
водних објеката, врши
инвеститорска права на
изградњи водних објеката, и
то: система за одводњавање
Меленци I, црпне станице
Јегричка, Песир, Катахат,
пропуста на месту укрштања
главног магистралног канала
М са железничком пругом
Кикинда – Жомбољ
Даје се сагласност да Јавно
водопривредно предузеће
„Србијаводе”, у име
Републике Србије, као
власника водног земљишта, са
лицима закључи уговоре о
коришћењу водног земљишта
у својини Републике Србије,
ради изградње објеката малих
хидроелектрана, инсталисане
снаге до 10 MW
Усваја се Програм о
изменама Програма расподеле
и коришћења средстава
субвенција у области ветерине
за 2013. годину

/

Водопривредна
основа Републике
Србије

/

Водопривредна
основа Републике
Србије

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума
између Mинистарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике
Србије и Министарства
пољопривреде Народне
Републике Кине о оснивању
мреже за сарадњу и промоцију
науке и технологије у области
пољопривреде

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Допуна Закључка 05 Број:

/

Водопривредна
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05 број: 351-8606/2013 од
14. октобра 2013. године

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

41.

Закључак
05 број: 018-9229/2013-2
од 1. новембра 2013.
године

42.

Закључак
05 број: 037-9184/2013 од
1. новембра 2013. године

43.

Закључак
05 број: 351-10519/13 од
9. децембра 2013. године

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

351-5780/2013 од 12. јула
2013. године о давању
сагласности Владе да Јавно
водопривредно предузеће
„Воде Војводине”, Нови Сад у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
грађевинског земљишта и
водних објеката, врши
инвеститорска права на
изградњи водних објеката на
систему за одводњавање
Меленци I
Утврђује се Основа за
закључивање
Меморандума о разумевању
између Владе Републике
Србије и Владе Демократске
Народне Републике Алжирa у
области водних ресурса и
уређења водних режима

основа Републике
Србије

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Прихвата се Платформа за
преговоре о правно
обавезујућем споразуму о
шумама Европе

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Даје се сагласност да Јавно
водопривредно предузеће
„Воде Војводине”, Нови Сад у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
грађевинског земљишта и
водних објеката, врши
инвеститорска права на
изградњи уставе на каналу
Модран

/

Водопривредна
основа Републике
Србије

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта
I

Правни основ

Референтни
документ

II

III

Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

Споразум о
стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

1.

Правилник о методатма
испитивања сорти
сунцокрета ради
признавања сорте

2.

Списак уписаних односно Члан 11. Закона о јавним
брисаних јавних складишта складиштима за
из регистра јавних
пољопривредне

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
3/13
11. јануар

3/13
11. јануар
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складишта
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

производе („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Наредба о утврђивању
Члан 55. став 4. Закона о
Оперативног плана за
водама („Службени
одбрану од поплава за
гласник РС”, бр. 30/10 и
2013. годину
93/12)
Правилник о методама
Члан 5. став 2. Закона о
испитивања сорти соје ради признавању сорти
признавања
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

Правилник о утврђивању
Годишњег програма
пострегистрационе
контроле средстава за
заштиту биља 2013. годину
Правилник о утврђивању
подручја са отежаним
условима рада у
пољопривреди
Правилник о методама
испитивања сорти
јабучастих воћних врста
ради признавања

Правилник о упису у
Регистар пољопривредних
газдинстава и обнови
регистрације, као и о
условима за пасиван статус
пољопривредног
газдинства
Правилник о условима,
начину и обрасцима захтева
за остваривање права на
регрес за гориво
Правилник о условима,
начину и обрасцу захтева
за остваривање права на
премију за млеко
Правилник о начину
остваривања права на
основне подстицаје у
биљној производњи и
обрасцу захтева за
остваривање тих подстицаја
Правилник о методама
испитивања сорти шећерне
репе ради признавања сорте

Члан 29. став 1. Закона о
cредствима за заштиту
биља ("Службени
гласник РС", број 41/09)
Члан 3. став 4. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

Члан 26. став 8. и члана
29. став 3. Закона о
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 10/13 др. закон)
Члан 31. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 15. став 5. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 18. став 5. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља

Водопривредна основа
Републике Србије

8/13
20. јануар

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

10/13
30. јануар

12/13
5. фебруар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

17/13
21. фебруар

Споразум о
стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

17/13
21. фебруар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

24/13
14. март

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

28/13
26. март

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

29/13
29. март

Споразум о
стабилизацији и
придруживању између

31/13
05. април

17/13
21. фебруар
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(,,Службени гласник
РС”, број 30/10),

13.

14.

Правилник о утврђивању
програма мера заштите
здравља биља за 2013.
годину
Правилник о начину
остваривања права на
подстицаје у сточарству за
тов јунади, тов свиња и тов
јагњади

15.

Правилник о начину
остваривања права на
подстицаје у сточарству за
квалитетна приплодна грла

16.

Правилник о коришћењу
подстицаја за органску
производњу

17.

Правилник о утврђивању
Програма мера здравствене
заштите животиња за
2013.годину

18.

Правилник о условима,
поступку, начину
одређивања висине накнаде
штете и потребној
документацији за накнаду
штете за штетне организме
са листе IА део I, листе IА
део II, листе IБ и листе IIБ
Правилник о садржини и
обрасцу захтева за
испитивање
нерегистрованих средстава
за заштиту биља и активне
супстанце односно основне
супстанце која није уписана
у листу одобрених
супстанци у истраживачке
или развојне сврхе
Правилник о условима за
производњу, начину и
поступку за декларисање,
стављање у промет и
начину употребе
медициниране хране за
животиње
Правилник о изменама
Правилника о условима,
начину и пбрасцима захтева
за остваривање права на

19.

20.

21.

Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

33/2013
10. април

Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 51.став 1. Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

37/13
24. април

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

37/13
24. април

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

38/13
26. април

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

40/2013
7. мај

Члан 45. став 8. Закона о
здрављу биља („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

44/2013
21. мај

Члан 26. став 6. Закона о
cредствима за заштиту
биља ("Службени
гласник РС", број 41/09)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

44/13
21. мај

Члан 111. став 6. Закона
о ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

46/2013
24. мај

Члан 31. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

47/13
29. мај

Члан 31.1став 1. Закона
о здрављу биља („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09)
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

регрес за гориво

(„Службени гласник
РС”, број 10/13)

Правилник o условима,
начину и обрасцу захтева за
остваривање права нa
регрес за премију
осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада,
расадника и животиња
Правилник о подстицајима
програмима за инвестиције
у пољопривреди за
унапређење
конкурентности и
достизање стандарда
квалитета кроз подршку
унапређења квалитета вина
и ракије
Правилник о коришћењу
подстицаја за производњу
садног материјала,
сертификацију и клонску
селекцију

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

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

48/13
31. маја

Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13),

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

48/13
31. мај

Члан 34. става 6. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(,,Службени гласник
РС”, број 10/13)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

48/13
31. мај

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

48/13
31. мај

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

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

51/2013
12. јун

Члан 16. став 8. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10),

Споразум о
стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и
њихових држава
чланица, са

56/13
28. јун

Правилник о подстицајима
за унапређење руралне
економије кроз увођење и
сертификацију система
безбедности и квалитета
хране, органских производа
и производа са ознаком
географског порекла
Наредба о спровођењу
посебних фитосанитарних
прегледа ради откривања
штетних организама
бледожуте кромпирове
цистолике нематоде
Globodera pallida (Stone)
Behrens и златножуте
кромпирове цистолике
нематоде Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens, као и о мерама које
се предузимају у случају
појаве тих штетних
организама
Правилник о условима за
испитивање сорти
пољопривредног биља

Правилник о методама
испитивања сорти конопље
ради признавања сорте

Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

57/13
03. јул
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29.

Правилник о начину
остваривања права на
подстицаје у сточарству за
краве дојиље

30.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
условима у погледу
техничко-технолошке
опремљености и
организационе и кадровске
оспособљености за
обављање послова у
области управљања водама,
као и о начину вођења
евиденције издатих и
одузетих лиценци
Правилник о подстицајима
програмима за инвестиције
у пољопривреди за
унапређење
конкурентности и
достизање стандарда
квалитета кроз подршку
подизања вишегодишњих
производних засада воћака,
винове лозе и хмеља
Правилник
о начину остваривања
права на подстицаје
у сточарству по кошници
пчела

31.

32.

33.

Правилник о начину
остваривања права на
подстицаје
у сточарству за производњу
конзумне рибе

34.

Правилник условима,
начину и обрасцимa захтева
за остваривање права на
регрес за трошкове
складиштења
пољопривредних производа
у јавним складиштима
Правилник о методама
испитивања сорте јечма
ради признавања сорте

35.

36.

Правилник о методама
испитивања сорти
вишегодишњих крмних

једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

57/13
3. јул

Водопривредна основа
Републике Србије

57/13
3. јул

Члан 34. става 6. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

59/13
5. јул

Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 31. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

60 /13
10. јул

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

61/13
12. јул

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

61/13
12. јул

Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

Споразум о
стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању између

61/13
12. јул

Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 112. став 10.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)

Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља

61/13
12. јул
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37.

38.

легуминоза, ради
признавања сорте

(,,Службени гласник
РС”, број 30/10)

Правилник о начину
успостављања и
организације система брзог
обавештавања и
узбуњивања за безбедност
хране и хране за животиње
Правилник о подстицајима
за подршку инвестицијама у
примарну пољопривредну
производњу

Члан 38.став 5. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник
РС“, број 41/09)

39.

Правилник о измени
Правилника о условима,
начину и обрасцима захтева
за остваривање права на
регрес за гориво

40.

Списак уписаних односно
брисаних јавних складишта
из регистра јавних
складишта

41.

Правилник о подстицајима
за унапређење економских
активности на селу кроз
подршку
непољопривредним
активностима
Правилник о подстицајима
за очување животињских
генетичких ресурса

42.

43.

Правилник о декларисању,
означавању и рекламирању
хране

44.

Правилник о подстицајима
за очување биљних
генетичких ресурса

45.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
подстицајима за подршку
инвестицијама у примарну
пољопривредну производњу
Наредба о изменама
Наредбе о утврђивању
Оперативног плана за
одбрану од поплава за 2013.
годину

46.

Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Члан 31. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 11. Закона о
јавним складиштима за
пољопривредне
производе („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 30. став 3. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник
РС”, број 41/09)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 34. став 6. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Члан 55. став 4. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)

Европских заједница и
њихових држава
чланица, са
једне стране, и
Републике Србије, са
друге стране
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

62/2013
16. јул

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

62/13
16. јул

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

67/13
31. јул

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

69/13
2. август

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

81/13
13. септембар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

83/13
20. септембар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

85/13
27. септембар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

85/13
27. септембар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

90/13
14. октобар

Водопривредна основа
Републике Србије

90/13
14. октобар
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47.

Правилник о утврђивању
Програма мера здравствене
заштите животиња за 2013.
годину

Члан 51.став 1. Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

91/2013
18. октобар

48.

Правилник о изменама
Правилника о садржини и
начину вођења листе
одобрених супстанци, листе
забрањених супстанци и
листе средстава за заштиту
биља на основу издатих
решења о регистрацији
средстава за заштиту биља
Правилник о елементима за
процену активне супстанце
односно основне супстанце
за средсзва за заштиту биља
Правилник о коришћењу
подстицаја у органској
сточарској производњи по
кошници пчела

Члан 20. став 8. Закона о
cредствима за заштиту
биља („Службени
гласник РС“, број 41/09)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

92/13
22. октобар

Члан 14. став 5. Закона о
cредствима за заштиту
биља ("Службени
гласник РС", број 41/09)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди
и руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)
Члан 117. став. 3. и члан
137. став 3. Закона о
ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније
Стратегија развоја
пољопривреде Србије

94/13
30. октобар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

94/13
30. октобар

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

97/2013
6. новембар

Члан 43. ст. 2. и 5.
Закона о здрављу
биља(„Службени
гласник РС“, број 41/09)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

98/13
8. новембар

Члан 55. став 4. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и

Водопривредна основа
Републике Србије

99/13
15. новембар

49.

50.

51.

Правилник о коришћењу
подстицаја у органској
сточарској производњи за
краве дојиље

52.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
начину разврставања и
поступања са споредним
производима животињског
порекла, ветеринарскосанитарним условима за
изградњу објеката за
сакупљање, прераду и
уништавање споредних
производа животињског
порекла, начину
спровођења службене
контроле и самоконтроле,
као и условима за сточна
гробља и јаме гробнице
Правилник о мерама за
откривање, спречавање
ширења и сузбијање
штетног организма
кестенове осе Dryocosmus
kuriphilus , начину
одређивања граница
зараженог, угроженог и
подручја без штетних
организама, условима за
окончање наложених мера,
као и начину обавештавања
о предузетим мерама
Наредба о изменама
Наредбе о утврђивању
Оперативног плана за

53.

54.

94/13
30. октобар

304

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

одбрану од поплава за 2013.
годину
Конкурс
о условима и начину
коришћења подстицаја за
подршку руралном развоју
кроз инвестиције у
примарној прозводњи за
подизање матичних засада
воћа, и то: вишње, шљиве,
трешње, јагоде , малине,
купине и боровнице у 2013.
години на територији пет
округа у јужној србији нишавски, топлички,
пиротски, јабланички и
пчињски
Правилник о измени
Правилника о декларисању,
означавању и рекламирању
хране
Правилник о мерама за
откривање, спречавање
ширења и сузбијање
штетног организма
Rhynchophorus ferrugineus,
начину одређивања граница
зараженог, угроженог и
подручја без штетних
организама, условима за
окончање наложених мера,
као и начину обавештавања
о предузетим мерама
Правилник о ветеринарскосанитарним условима
објеката за промет
животиња

93/12)

Правилник о мерама за
откривање, спречавање
ширења и сузбијање
штетног организма
Gibberella circinata
Nirenberg &O’Donnell, ,
начину одређивања граница
зараженог, угроженог и
подручја без штетних
организама, условима за
окончање наложених мера,
као и начину обавештавања
о предузетим мерама
Наредба о спровођењу
посебних фитосанитарних
прегледа ради откривања
штетног организма вироида
вретенавости кртола
кромпира- Potato spindle
tuber viroid, као и о мерама
које се предузимају у
случају појаве тог штетног
организма
Листа одобрених активних

Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, број 10/13)

Споразум о развојној
сарадњи између Владе
Краљевине Данске и
Владе Републике
Србије

99/2013
15. новембар

Члан 30. став 3. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник
РС”, број 41/09)
Члан 43. ст. 2. и 5.
Закона о здрављу
биља(„Службени
гласник РС“, број 41/09)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

101/13
20. нoвeмбар

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

101/13
20. новембар

Члан 76. став 3. Закона
о ветеринарству
(„Службени гласник
РС“, бр. 91/05, 30/10 и
93/12)

Стратегија развоја
пољопривреде Србије

105/2013
29. новембар

Члан 43. став 2. Закона о
здрављу
биља(„Службени
гласник РС“, број 41/09)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

108/13
06. децембар

Члан 36. став 2. И члана
39. став 4. Закона о
здрављу
биља(„Службени
гласник РС“, број 41/09)

Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

108/13
06. децембар

Члан 20. став 7. Закона о

Национални програм за

117/2013
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супстанци

62.

Листа средстава за заштиту
биља на основу издатих
решења о регистрацији
средстава за заштиту биља

cредствима за заштиту
биља ("Службени
гласник РС", број 41/09)
Члан 20. став 7. Закона о
cредствима за заштиту
биља („Службени
гласник РС“, број 41/09)

усвајање правних
тековина Европске
уније
Национални програм за
усвајање правних
тековина Европске
уније

30. децембар

118/2013
30. децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I
1.

ИПА 2010 пројекат:
Успостављање система
рачуноводствених
података на
пољопривредним
газдинствима у
Републици Србији

2.

ИПА 2008 пројекат:
Изградња капацитета и
техничка подршка за
обнову виноградарских
зона и контролу
производње вина са
географским пореклом

Резултат

II
Формиране националне
координационe радне групе
(МПШВ , ИПН , Покрајински
секретаријат и саветодавне
службе) и одржане обуке по
одређеним областима;
Републички завод за
статистику је укључен у
активности везане за анализу
података у статистичком
регистру пољопривредних
газдинстава и израду плана за
селекцију; усклађено
законодавства са
законодавством ЕУ у овој
области ( нова регулатива
385/2012); институционална
изградња капацитета у
контексту едукације и тренинга
одговарајућих службеника и
пољопривредних произвођача
ради примене
методологије
Узорковања прикупљања
података, организовања и
анализирања добијених
података; број саветодаваца
укључених у прикупљање
подтака повећан је са 33
локалне канцеларије;
успостављање
одговарајућег ИТ система за
обраду, смештање,
анализирање и чување
података
Пројекат завршен у новембру
2013. године; у 2013. години
завршена је израда
Рејонизације виноградарских
географских производних
подручја Србије; израђен је
Нацрта упутства о начину

Финансирање
шифра
извора
Износ остварења/
финан
извршења
сирањ
а
III

Референтни
документ
IV

127.600.000,00 RSD
( 1.100.000,00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

01

2.599.000,00 RSD
(23.000,00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

06

48.025.000,00 RSD
(425.000,00 EUR)

06
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3.

4.

5.

6.

Јачање капацитета
Републике Србије за
прихватање
средстава из
предприступних
фондова ЕУ
намењених руралном
развоју
Програм мера за
стварање повољних
услова на тржишту и
аграру за пољопривредне
произвођаче

Пројекат: Подршка
руралном развоју за пет
округа јужне и источне
Србије (Нишавски,
Пиротски, Пчињски,
Топлички и Јабланички) у
сарадњи са Владом
Данске
Програм мера заштите
здравља биља за 2013.
годину

7.

Програм праћења и
прогнозе штетних
организама

8.

Програм мера
здравствене
заштите животиња,
контрола и надзор
заразних болести

поступања приликом вршења
послова везаних за контролу
производње грожђа намењеног
производњи вина са
географским пореклом и
контролу производње вина са
географским пореклом
Припрема за акредитацију и
могућност коришћења
средстава из ИПАРД фонда

Олакшавање процеса
транзиције пољопривреде из
нетржишних у тржишне услове
привређивања; обезбеђена
храна која задовољава потребе
потрошача; подршка животном
стандарду људи који зависе од
пољопривреде; подршка
развоју села
Подршка руралном развоју за
пет округа јужне и источне
Србије

06

23.200.000,00 RSD
(200.000,00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

01

26.172.852.574,20
RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

01

26.550.510,40 RSD

/

05

17.700.339,87 RSD

Спроведен посебан
надзор над прописаним
штетним организмима у складу
са Програмом мера
заштите здравља
биља за 2013. годину и
препорукама и обавезама
које проистичу из чланства у
међународним
организацијама
Успостављена мрежа
Подручних центара за праћење
и прогнозу штетних
организама као и Регионални
центар за организацију и
спровођење послова праћења и
прогнозе биљних болести и
штеточина на територији
Републике Србије

01

39.000.000,00 RSD

/

01

40.000.000, 00
RSD

/

Испитано је 819.797 говеда на
туберкулозу, 378.210 говеда на
леукозу, 473.298 говеда на
бруцелозу; 897.321 оваца и
66.831 коза на бруцелозу;
вакцинисано је 2.063.483 свиња
против класичне куге
свиња; исплаћена је надокнада
штете за 287 власника убијених
животиња по наређеним
мерама код сузбијања

01

1.991.334.759,21 RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
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9.

10.

Програм надзора
производње безбедне
хране животињског
порекла
Твининг пројекат „Јачање
капацитета из области
безбедности хране и
добробити животиња“ SR
11 IB AG 01

11.

ИПА 2007 пројекат:
„Јачање капацитета
Републике Србије за
коришћење ЕУ фондова
за рурални развој, у
предприступном периоду“

12.

ИПА 2012- Тwining light,
Помоћ Управљачком Телу
МПШВ у разради ИПАРД
Програма за период 2014 2020.

13.

Партнерство за
ревитализацију руралних
подручја (мај 2010- јун
2013)

14.

Модернизација политике
пољопривреде и руралног
развоја земаља
југоисточне Европе у
процесу приступања ЕУ

заразних болести;.на основу
извршених мера смањен је број
оболелих животиња
За испитивање резидуа у храни
животињског порекла и код
животиња издато је 1129
налога, испитано 3158 узорака
и одрађено 6170
лабораторијских анализа
Започеле су обуке
ветеринарских инспектора и
заинтересованих старана у
области безбедности хране и
добробити животиња

01

32.541.496,15 RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

01

4.000.000,00 RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

Пројекат је завршен;
твининг компонента: намењен
изради докумената и
успостављању потребних
процедура у Одељењу за
рурални развој за акредитацију
ИПАРД оперативне структуре
у циљу припрема за
коришћење предприступне
помоћи ЕУ за рурални развој;
LEADER компонента:
национални ниво - обуке за
јачање људских ресурса; Нацрт
смерница за имплементацију
ЛИДЕРа у Србији, локални
ниво - пружање подршке за
оснивање локалних група
ЛЕАДЕР типа
Одржано неколико мисија
експерата; даљи рад пројекта је
одложен до 15. фебруара 2014.
због недостатка људских
капацитета

06

16.970.535,00 RSD
(150.000,00EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

06

28.284.225,00 RSD
(250.000,00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

Пројекат заваршен;
мониторинг и успешна
имплементација осам пилот
пројеката у општинама
Голубац, Кучево и Бор којима
су одобрена финансијска
средства крајем 2012. године;
одржане радионице:
промоција националне
стратегије руралног развоја и
ИПАРД мера, завршна
конференција о постигнутим
резултатима на пројекту;
финансирано осам радионица
за израду Стратегије
пољопривреде и руралног
развоја
Израда стратегија за
умрежавање и сарадњу,
успостављање каталога/базе
података политика руралног
развоја, израда препорука и
акционих планова за сваку

05

06

8.485.946,00 RSD
(75.006,00 EUR)

13.516.352,00 RSD
(119.469,00 EUR)

/

Пројекат бр. TCP/
RЕR /3403
потписан
на
основу генералног
Споразумa између
ФАО и МПШВ
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15.

Програм подршке развоја
шума и шумарства

16.

Програм подршке развоју
ловства

17.

Подршка развоју
планирања и изградње
шумске инфраструктуре у
Србији

18.

Програм управљања
водама

18.1

Пројекат:
Изградња вишенаменских

земљу учесницу о завршетку
неопходних анализа, студија и
стратешких докумената који се
односе на политику
пољопривреде и руралног
развоја ЕУ
Повећане површине под
шумама, повећана
продуктивност рационалним
коришћењем укупног
производног потенцијала
шумских подручја,
успостављен ефикаснији
систем заштите шума и
успостављена боља
међусекторска сарадња
Повећана бројност и квалитет
популација дивљачи, очуван
генетски потенцијал применом
одговарајућих мера планирања,
газдовања и контроле
Анализа планирања, изградње,
најадекватнијих метода
коришћења и одржавања
шумских путева у Србији, са
фокусом на ефективним
мерама за побољшање
еколошки прихватљиве
отворености шума путевима,
студије случаја, развој
компетентност шумарских и
грађевинских стручњака у
најсавременијим техникама
планирања, изградње и
одржавања путева, развој
смерница и препорука за
партиципативне процесе у
планирању и изградњи путева
Унапређено управљање водама
кроз: изградњу и
реконструкцију дела система за
снабдевање водом за пиће и
санитарно хигијенске потребе;
изградњу и реконструкцију
дела система за сакупљање,
одвођење и пречишћавање
отпадних вода и заштиту вода;
изградњу, реконструкцију и
санацију дела регулационих и
заштитних водних објеката и
водних објеката за
одводњавање у јавној својини,
одржавање водотока и
извођење заштитних радова;
доношење и имплементација
стратешких и других
докумената, успостављена и
унапређена међународна
сарадња у области вода и кроз
рехабилитацију дела система за
наводњавање и одводњавање
На брани и акумулацији
„Ровни”, Ваљево извршена

01

01

01

525.818.000,00 RSD

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

01

99.997.000,00
RSD

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

06

21.962.512,00 RSD
(260.000,00 USA)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

2.265.823.878,13
RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије

433.315.892 RSD

Водопривредна
основа Републике
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брана са акумулацијама

18.2

Пројекат:
Уређење и коришћење
вода

18.3

Пројекат:
Заштита вода од
загађивања

18.4

Пројекат:
Уређење водотока и
заштита од штетног
дејства вода

18.5

Пројекат:
Израда планских
докумената за
управљање водама и

санитарна заштита
акумулационог простора,
завршен део поступака
експропријације земљишта,
извршена набавка и монтажа
електроопреме и монтажа
хидромашинске опреме у
опточном тунелу, изведени
истраживачки и
конзерваторски радови на
цркви „Грачаница”; на брани и
акумулацији „Ариље” профил
„Сврачково”, Ариље: завршен
део поступака експропријације
земљишта за потребе изградње
бране са акумулацијом, изведен
део радова на шахтном преливу
и опточном тунелу; на брани и
акумулацији „Првонек”,
Врање: изведени завршни
грађевински радови на
изградњи бране са
акумулацијом, отклањана
оштећења и кварови на
хидромеханичкој и електро
опреми, систему за техничко
осматрање и систему за
обавештавање и узбуњивање,
као и израђена техничка
докуметација и софтверски
систем
Изграђени и реконструисани
водни објекти за снабдевање
водом за пиће и санитарно хигијенске потребе, постројења
за припрему воде за пиће,
магистрални цевоводи и
резервоари са уређајума који
им припрадају у 16 градова и
општина
Изграђени и реконструисани
водни објекти за сакупљање,
одвођење и пречишћавање
отпадних вода и заштиту вода,
и то: главни колектори и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у 13 градова и
општина
Обезбеђена спремност и
функционална сигурност
постојећег система за одбрану
од поплава кроз одржавање и
санацију заштитних објеката,
повећање степена заштите кроз
реконструкцију постојећих
заштитних објеката и повећање
обима брањеног подручја
изградњом нових објеката за
заштиту од поплава
Донета подзаконска у
надлежности Владе и
министра, студије и пројектна
документација од значаја за

Србије

01

190.062.698,00 RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије

01

112.510.788,00 RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије

01

1.108.124.708,00 RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије

01

253.064.443,00 RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије
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18.6

19.

20.

21.

22.

23.

других планских
докумената, студија,
нормативних аката и
техничке докуметације из
области уређења
водотока и заштите од
штетног дејства вода,
уређења и коришћења
вода и заштита вода од
загађивања
Пројекат:
Међународна сарадња у
области вода

израду плана управљања
водама, као и техничка
документација која омогућава
реализацију инвестиција у
области водопривреде

Извршене обавезе из домена
међународне сарадњe;
интензивиран рад у
Међународној комисији за
слив реке Саве, Међународној
комисији за заштиту реке
Дунав и у оквиру Конвенције о
заштити и коришћењу
прекограничних водотокова и
међународних језера
Програм:
Изведен део радова на заштити
Рехабилитација система
од великих вода на левој обали
за наводњавање и
реке Тиса код Зрењанина, реке
одводњавање
Сава у Мачви, изграђена црпна
станица „Главна” у Шапцу.
Изведен део радова на
електрификацији поља за
наводњавање у Обрежу,
општина Варварин и граду
Лесковцу, као и део радова на
систему за наводњавање у
Куршумлији.
Обезбеђивање ресурса и
Делимично су обезбеђени
услова за рад
ресурси за рад Референтне
Референтне
фитосанитарне лабораторије:
фитосанитарне
пријем кадрова, куповина дела
лабораторије
недостајуће опреме, потрошног
материјала и хемикалија за
имплементацију
дијагностичких протокола у
молекуларној лабораторији
Испорука лабораторијске - Инсталирна опрема
опреме из ЛОТ-а 3 (ИПА - извршено пробно тестирање;
2010)
запослени обучени за рад на
опреми;
- имплементирани
дијагностички протоколи за
осам карантински штетних
организама биља на опреми
за молекуларне анализе
Твининг пројекат:
Обука запослених;
Изградња капацитета у
контрола испоручене
оквиру Дирекције за
лабораторијске опреме из ИПА
националне референтне
2010; помоћ стручњака на
лабораторије
имплементацији
дијагностичких протокола
Обезбеђивање ресурса и
Делимично су обезбеђени
услова за рад
ресурси за рад: у лабораторији
националних
за испитивање резидуа и
референтних
безбедности хране и
лабораторија за
лабораторији за млеко
испитивање резидуа,
набављена опрема, средства за
безбедности хране,
рад, кадрови; реконструкција

01

168.745.349,13 RSD

Водопривредна
основа Републике
Србије

11

1.064.654.948,58 RSD
(9.519.572,30 EUR)

Водопривредна
основа Републике
Србије

01

472 143,60 RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

05

118.305.384, 00 RSD
(1.019.874, 00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

05

174.000.000,00 RSD
(1.500.000, 00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије

01
05

183.550,00 RSD
49.751.008,00 RSD
(428.888,00 EUR)

Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
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испитивање млека

24.

Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта

25.

Пројекат
Рурални развој:Ефикасно
управљање земљиштем

26.

ФАО пројекат техничке
сарадње „Подршка изради
Националног програма
очувања биљних
генетичких ресурса у
Србији“

лабораторије за млеко; обука за
поједине сегменте рада у
лабораторијама, израда
општих ISO 17025 процедура;
инсталација лабораторијске
опреме
Заштита пољопривредног
земљишта и јачање економије
пољопривредног газдинства
кроз повећање приноса

Унапређење законодавног
оквира и усаглашавање закона
о земљишту са ЕУ
регулативом; у току
комасација у седам пилот
општина; борба против
напуштеног земљишта
законским и подзаконским
иницијативама и кроз
комасацију; имплементација
геоинформационог система у
Управу за пољопривредно
земљиште
Нацрт националног програма
очувања биљних генетичких
ресурса у Србији, набављен део
опреме за Банку биљних гена

686.214.545,16 RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
пољопривреде
Србијe

01
05

37.700.000,00 RSD
325.000,00 EUR

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
пољопривреде
Србијe

06

23.229.580,00 RSD
(275.000,00 USA)

/

01
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

2. Министар

проф. др Жарко Обрадовић, до 2. септембра 2013. године
проф. др Томислав Јовановић, од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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; надзор над стручним радом у вишем
образовању; 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 и на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у
функцији научног, технолошког и привредног развоја; утврђивање и реализацију
политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију
програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за
научноистраживачки рад; утврђивање 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 научнотехнолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре;
истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката;
производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у
нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци
јавних овлашћења

ЈУП Истраживање и развој д.о.о, Београд; ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Винча,
Београд; Центар за промоцију науке, Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) je, са
становишта свог делокруга, постигло значајне резултате у спровођењу одговарајуће политике у
области образовања и науке, у примени позитивних прописа, као и у изради нових прописа у складу
са савременим тенденцијама у развоју међународног, а посебно европског образовног и научноистраживачког простора.
У области предшколског васпитања и образовања, поред рада на нормативном уређењу
области, урађена је анализа стања у остваривању припремног предшколског програма и изађен је
Извештај о остваривању припремног предшколског програма у 2012/2013. години, са подацима о
територијалној покривености и обухвату деце институционалним предшколским васпитањем и
образовањем (по узрасним групама и врстама програма). Такође, израђен је План остваривања
припремног предшколског програма, предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и
са децом на болничком лечењу за школску 2013/2014. годину. У циљу планирања и праћења
остваривања предшколског програма посебна пажња је посвећена истраживању могућности за
увођење иновација и диверсификацију програмске понуде предшколских установа у складу са
различитим потребама деце и породица. У наведеном периоду израђено је 19 решења о верификацији
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предшколских установа и седам решења о давању сагласности на промену назива предшколских
установа.
У области основног образовања и васпитања донета су решења о давању сагласности на акте
о мрежи основних школа јединица локалне самоуправе Сокобања, Трстеник, Ивањица, Чачак,
Београд, Куршумлија, Зајечар и Бољевац, као и 19 решења о верификацији основних школа, три
решења о давању сагласности на промену назива основне школе. Израђен је финансијски план по
организаторима такмичења и смотри ученика основних школа, као и уговори за финансирање
реализованих републичиха и међународних такмичења и смотри ученика основних школа на основу
Календара такмичења и смотри ученика основних школа за 2012/2013. годину. Такође, настављен је
рад на давању сагласности за отварање нових одељења целодневне наставе и група продуженог
боравка за ученике првог и другог разреда основне школе, почев од школске 2013/2014. године у
складу са Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2013/2014. годину. У вези са спровођењем завршног испита за ученике осмог
разреда основне школе у школској 2012/2013. години реализована је обука за супервизоре,
прегледаче, дежурне наставнике и председнике школских комисија. Такође, образована је Радна
група за спровођење завршног испита и Радна група за израду приручника за спровођење завршног
испит. Израђено је 79 решења о сагласности на одлуку о избору и разрешењу директора
предшколских установа и основних школа, именовању вршиоца дужности директора и привремених
органа управљања и увођењу привремених мера.
У области праћења и унапређивања основног образовања одраслих, у сарадњи са Заводом за
вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру Пројекта „Друга шанса - развој система
функционалног основног образовања одраслих“, настављен је рад на припреми приручника за
имплементацију стандарда постигнућа за основно образовање одраслих, као и израда плана обуке и
реализација програма обуке наставника за примену стандарда постигнућа за основно обрзовање
одраслих (за око 1300 наставника из 70 основних школа). Такође, настављен је поступак
верификације основних школа које су поднеле Захтев за верификацију за спровођење новог програма
образовања одраслих. Започета је израда Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра,
простора, опреме и наставних средстава, укључујући и услове за обезбеђивање приступачности
наставе и програма за особе са инвалидитетом, за јавно признатог организатора активности
образовања одраслих, Правилника који ће регулисати стандарде и начин спровођења поступка за
признавање предходног учења, Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начина вођења
евиденција, садржају и изгледу обрасца јавне исправе и садржај и изглед обрасца уверења,
Правилника о садржају и начину вођења регистра активности образовања одраслих и јавно признатих
организатора активности, Предлог уредбе о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата запослених у јавним службама (утврђивање коефицијента за андрагошког асистента), као и да
је покренута иницијатива за измену и допуну Закона о републичким и административним таксама.
У 2013. години спроведене су следеће акције: у оквиру Пројекта „Професионална
оријентација на прелазу за средњу школу“ спроведена је обука за 870 наставника и стручних
сарадника у 290 основних школа из 17 градова у Републици Србији. Настављено је учешће у
пројектима TEMPUS HAMOC (Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher
Education) и TEMPUS MASTS (Мастер програм за образовање наставника). У оквиру пројекта
„Опште образовање и развој људског капитала“ израђени су критеријуми за избор основних школа и
гимназија које ће бити вежбаонице за студенте наставног смера опшеобразовних предмета. Обуке
наставника и стручних сарадника спроведене су у оквиру „Pestalozzi programme“ Савета Европе.
Настављено је спровођење пројекта „Унапређивање предшколског васпитања и образовања у
Републици Србији“ (Impres – ИПА 09). Израђен је Водич за самовредновање у предшколским
установама, који је прослеђен предшколским установама. Припремљени су Приручник за развијање
посебних и специјализованих програма и Приручник за оптимизацију мреже предшколских установа.
У овим областима спроведене су следеће акције: „Доместос“ едукативна кампања у оквиру
које ће бити очишћено 70 школа док ће све остале школе добити Доместос пакет производа (у
сарадњи са Унилевер, Београда), „Тhe English book“ - донација 2500 зидних мапа за све основне
школе које су намењене ученицима првог циклуса у циљу успешног остваривања наставног програма
(предмети свет око нас, природа и друштво, енглески језик), „Бамби“ а.д. акција поделе поклон
пакетића ученицима који ове школске године полазе у први разред (у 40 основних школа), „Буди
један у милион“ (у сарадњи са фондацијом Ана и Владе Дивац) у оквиру које се прикупљају
средстава за набавку опреме и реконструкцију основних школа, у сарадњи са групом „Амадеус“
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организована је бесплатна представа и подела пакетића за ученике првог разреда основних школа на
територији Београда поводом Нове године, у сарадњи са УНИЦЕФ реализован је Пројекат „Вртићи
без граница (проширење могућности за учење и развој деце из осетљивих група у циљу повећања
обухвата деце из осетљивих група у 10 изабраних општина) и Пројекат „Школица живота – заједно за
детињство“ у сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић и Центром за интерактивну педагогију.
Реализован је Ликовни конкурс за ученике првог циклуса основних школа на тему: Календар –
месеци у години.
У области средњег образовања и васпитања, поред рада на изради закона и подзаконских
аката, у циљу унапређивања ове области настављен је рад на изради Националног оквира
квалификација. Пет огледних образовних профила у ваздухопловству је преведено у редован
образово-васпитни систем, шест огледних профила у текстилству припремљено је за превођење, док
је 13 огледа у поступку праћења. У сарадњи са организацијом ГИЗ започето је спровођење Пројекта
„Унапређивање кооперативног занатско-техничког стручног образовања у Србији“, а стандарди
квалификација и наставни планови и програми за три трогодишња образовна профила су у поступку
припреме. Започет је поступак за усвајање Методолошког оквира за развој, остваривање, праћење и
вредновање програма огледа у средњем стручном образовању. У сарадњи са стручним друштвима и
заједницама средњих школа спроведена су плаћања за такмичења ученика средњих школа и израђен
је збирни извештај за такмичења ученика средњих школа у школској 2012/2013. години. У сарадњи са
Националном службом за запошљавање започета је израда процедуре и начина за учешће НСЗ у
припреми плана уписа. Израђено је Упутство за припрему плана уписа ученика у средње школе,
Конкурс за упис ученика, Информатор о упису и спроведена је афирмативна акција уписа Ромских
ученика. Израђена је Одлука о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за
школску 2013/14. годину и започет је рад на изради Правилника о ближим условима за оснивање,
почетак рада и обављање делатности установе.
Израђено је 2.084 решења о признавању страних школских исправа, прописано је 165
допунских испита у поступку признавања страних школских исправа, тражено је 120 допуна ради
даљег поступања по захтеву за признавање стране школске исправе, дато је 275 тумачења у вези са
прописима из области признавања страних школских исправа, као и 20 потврда за наставак
школовања. У вези са применом прописа из области образовања и васпитања дато је 308 мишљења и
тражено је 29 допуна документације, обрађено је 76 предмета о преласку ученика млађих од 17
година на ванредан статус. Поступљено је по 53 захтева Заштитника грађана, шест захтева
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и дато је седам одговора
на посланичка питања. Такође, дата је сагласност на избор 50 директора и одбијена је сагласност на
избор два директора, у две установе су уведене привремене мере, дате су четири сагласности на
разрешење директора и осам решења о постављењу привременог школског одбора. У поступку
верификације установа, давања сагласности за проширену делатност, статусне и друге промене
(промене имена, седишта) израђено је 167 решења о верификацији, 16 решења у вези проширене
делатности установа и упућено je 220 дописа просветној инспекцији у поступку верификације.
Обрађено је 129 предмета везаних за рад Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног
уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, као и 108 везаних за рад
Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца. Такође, обрађено је
око 1950 представки из ове области.
Просветни саветници су сачинили 641 извештај о обављеном стручно-педагошком надзору и
сачинили 535 службених бележака. Спроведено је 530 стручно-педагошких надзора у 1054 установе и
присуствовано на 2.482 часа. У складу са тим, одржано је 648 састанaка са стручним већима и 1.320
састанка са директорима образовно-васпитних установа. Такође, спроведено је праћење 350
такмичења и обрађене су 1.274 представке и више од 9.500 захтева добијених е-поштом. Тимови за
спољашње вредновање су вредновали рад 404 образовно васпитне установе и посетили 8.162
наставника на 8.231 часу.
У области високог образовања, у сарадњи са високошколским установама, спроведена су два
конкурсна рока за упис студената у прву годину студија на високошколским установама чији је
оснивач Република, док су за потребе Националног савета за високо образовање и Комисије за
акредитацију и проверу квалитета обављани стручни, административно-технички и информатички
послови. На основу Уверења о акредитацији установа и студијских програма Комисије за
акредитацију и проверу квалитета израђене су дозволе за рад државним и приватним универзитетима
и факултетима у Републици, као и Решења о допуни дозволе за рад, за нове студијске програме на
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високошколским установама. У оквиру Европске мреже информационих центара (ENIC/NARIC),
обављана је размена информација о систему високог образовања и статусу високошколских установа
у Републици и иностранству, као и о могућностима за студирање наших држављана у иностранству и
страних студената на високошколским установама у Републици Србији. Такође, настављен је рад на
изради акта о утврђивању Националног оквира квалификација за нивое високог образовања у
Републици. Остварено је учешће у раду Радне групе за усклађивање Националне класификације
занимања са ISCO 08 стандардима (међународна стандардна класификација занимања) и настављена
је припрема за одржавање ТЕМПУС конференције за пројекте „CUBRIK“ у Београду и „GOMES“ у
Врњачкој Бањи,
У сарадњи са високошколским установама спроведене су Афирмативне акције за упис на
прву годину студија, и то: лица са посебним потребама (уписан 81 кандидат), Рома (уписано 229
кандидата) и лица са тешким социјалним статусом, изгнаних и расељењих лица (уписано око 50
кандидата).
Донето је 35 решења о именовању/разрешењу чланова Савета високошколских установа,
председника и чланова Управног одбора и директора установа високог образовања и ученичког и
студентског стандарда, два решења о давању сагласности на обављање друге делатности и два
решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова и задатака у Дому ученика. Припремани су одговори на посланичка питања
и захтеве Заштитника грађана. Такође, обрађивани су предмети који се односе на представке и
захтеве високошколских установа и грађана.
У циљу повећања обухвата и доступности образовања, ученика и студената спроведен је
Конкурс за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и исхрану ученика у Републици
Србији за школску 2013/2014. годину (у 63 установе ученичког стандарда, конкурисало је 13.469
ученика, и примљено је 4.905 девојака и 4.562 момака, као и 289 девојака и 336 момака из осетљивих
друштвених група) и Конкурс за пријем студената високошколских установа у установе за смештај и
исхрану студената у Републици Србији за школску 2013/2014. годину (у 9 установа студентског
стандарда, конкурисало је 21.987 студената и примљено је 9.709 девојака и 6.549 момака, у местима
где нема студентских центара, а има високошколских установа, у ученичке домове смештено је још
589 студената), док се Конкурс за пријем студената на одмор и опоравак у Студентско одмаралиште
“Београд” за школску 2013/2014. годину (реализује се у РЈ Залатибор и РЈ Авала) спроводи током
целе године. У сарадњи са Заводом за здравствену заштиту студената настављено је вршење
санитарнo-хигијенског надзора над ученичким и студентским домовима и ресторанима. У овом
периоду престао је рад Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, а све
послове везане за стипендирање изузетно надарених ученика и студената ће обављати Министарство.
Такође, спроведен је Конкурс за ученичке и студентске кредите и стипендије за школску
2013/2014.годину (одобрено је 11.968 ученичких стипендија и 260 ученичких кредита) и Конкурс за
изузетно надарене ученике и студенте за школску 2013/14.годину. Треба напоменути да је
прикупљена документација студената за ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског
кредита.
У оквиру инвестиционог одржавања и опремања установа настављена је реализација
пројеката са установама, као и спровођење процедура јавних набавки и трансфера планираних
финансијских средстава обухваћених Програмом расподеле инвестиционих средстава у
Министарству. Спроведен је пренос преосталих средстава извођачима радова из средстава Фонда за
помоћ грађевинској индустрији, на основу уговора потписаних у 2012. години. Такође, започет је
Пројекат ЦЕБ, као и прикупљање и обрада захтева за санацијом мокрих чворова у установама.
У циљу развоја и унапређивања образовања у наведеном периоду припремљен је Календар
такмичења и смотри ученика основних школа и Календар такмичења и смотри ученика средњих
школа за школску 2013/2014. годину, док су у сарадњи са Националним просветним саветом, Заводом
за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања обрађивани предмети који се односе на образовања талентованих ученика, инклузивно
образовање, образовање националних мањина и развој билингвалне наставе. Израђена су решења о
одобрењу уџбеника, решења издавачима за добијање дозволе за издавање уџбеника-лиценце и
решења издавачима услед промене података након добијања дозволе за издавање уџбеника-лиценце.
По захтевима издавача уџбеника и других наставних средстава давана су мишљења у вези примене
прописа и извршена је обрада документације издавача о исплати средстава за нискотиражне
уџбенике. Такође, објављени су : Регистар одобрених уџбеника – каталог одобрених уџбеника за
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основне школе одобрених за школску 2013/2014. годину, Регистар одобрених уџбеника – каталог
одобрених уџбеника за средње школе одобрених за школску 2013/2014. годину и Регистар одобрених
уџбеника – каталог одобрених уџбеника за предшколске установе одобрених за школску 2013/2014.
годину. Настављен је рад на измени Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању
наставника и стручних сарадника и Правилника о спровођењу мера афирмативне акције приликом
уписа кандидата ромске националности у средње школе и на више школе и факултете чији је оснивач
Република, допуњена је Листа програма стручног усавршавања које доноси министар и покренут је
поступак вредновања изборних предмета Верске наставе и Грађанског васпитања. Израђена је
анализа функционисања система образовања националних мањина и дати су предлози активности за
унапређивање система у складу са различитим међународним документима из ове области.
У области међународне просветне и научне сарадње потписани су споразуми са: Владом
Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и
научним називима, Владом Социјалистичке Републике Вијетнам о сарадњи у области културе и
образовања, Владом Републике Мјанмарска Унија о сарадњи у области културе и образовања,
Владом Јужноафричке Републике о сарадњи у области основног образовања, Владом Румуније о
сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, Владом Републике Македонија о
узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним
називима, Владом Републике Аргентина о сарадњи у области културе и образовања, Владом
Републике Португал о сарадњи у области образовања, науке, технологије, културе, спорта, омладине
и медија, Владом Исламске Републике Иран о сарадњи у области културе, науке, образовања,
омладине и спорта за период од 2012-2015. године, Владом Републике Турска о сарадњи у области
образовања, Владом Републике Албанија о сарадњи у области образовања, Светом Столицом о
сарадњи у области високог образовања, Владом Народне Републике Кина о обостраном оснивању
културних центара и просветној сарадњи, Владом Републике Пољска о сарадњи у области културе,
образовања и науке, Владом Републике Индија о сарадњи у области културе, уметности, образовања,
спорта и медија, Владом Државе Израел о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и
спорта за период 2013-2015. године, Владом Арапске Републике Египат у области високог
образовања за период 2014-2016. године, Министарством за високо образовање и научно
истраживање Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области образовања, Министарством
образовања и науке Украјине о сарадњи у области образовања, Министарством образовања, науке и
спорта Републике Словенија о сарадњи у области образовања, Министарством образовања, науке,
истраживања и спорта Словачке Републике у области образовања за период 2013-2017. године, као и
Меморандум о разумевању са Амбасадом Сједињених Америчких Држава о Фулбрајт програму
академске размене. Такође, ангажовани су страни лектори на Универзитетима у Београду (50), Новом
Саду (5) и Крагујевцу (6). Извршена је регистрација чланица мрежа CEEPUS III програма за школску
2014/2015. годину, укупан број пријављених мрежа је 92, одобрене су стипендије програма CEEPUS
за школску 2013/2014. годину, и то 150 месеци мобилности је Република Србија доделила за
професоре и студенте из иностранства, док су остале чланице програма доделиле 360 месеци
мобилности за кандидате из Републике Србије. Објављене су информације о стипендијама страних
влада и фондација са подацима о процедури (објављивање појединачних конкурса и услови
конкурисања) и истакнута су обавештења о стипендијама страних влада за студенте за
последипломских студија, и то: Бугарска -2 стипендије (укупно 10 месеци), Грчка -2 (10 месеци),
Италија -2 (6 месеци), Кина -11, Мексико -3, Пољска -21, Румунија -8, Руска федерација-2 и Словачка
-1 стипендија. Такође, организовани су летњи курсеви српског језика за студенте из Бугарске (6),
Грчке (6), Италије (12), Немачке (10) и Пољске (7).
У циљу даљег спровођења образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству
спроведен је Конкурс за избор наставника који ће остваривати образовно-васпитни рад на српском
језику у иностранству и израђена су решења и уговори за 25 наставника и 25 хонорарних наставника.
Остварено је учешће у интерсекторском Пројекту: „Безбедно детињство-развој безбедносне
културе младих“, превенција насиља и злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама са
ученицима петог разреда (у сарадњи са МУП), Израђен је уговор о сарадњи Центром за Србе у
расејању „Свети Сава“ и остварено учешће на скупу слависта „Вукови дани“ и започете су припреме
за спровођење наредног ПИСА истраживања.
У овом периоду израђене су измене финансијског плана за 2013. годину на основу промене
апропријација које су извршене ради обезбеђивања средстава прерасподелом и распоредом средстава
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из текуће буџетске резерве. Израђен је финансијски план Министарства просвете и науке за 2014.
годину са пројекцијама за наредне две фискалне године.
Просветни инспектори Министарства извршили су 936 контрола поступања установе у
погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, више
од 969 контрола остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља
и запослених, 400 контрола остваривања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације,
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, 937 контрола
остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља, 87
контрола поступка уписа и поништавање уписа у школу, 168 контрола испуњености прописаних
услова за спровођење испита, 462 контролe прописане евиденције коју води установа и утврђивање
чињеница у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа и 692 поступка верификације
образовних установа. У оквиру редовне активности просветни инспектори су извршили 1438
непосредних надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора и издали 509
обавезних инструкција за извршавање закона и других прописа, за вршење послова и контрола
њиховог извршавања. Просветни инспектори Министарства су у сарадњи са инспекторима у
органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора организовали 149 заједничких надзора и
тражили више од 2.136 извештаја, података и обавештења о вршењу поверених послова
инспекцијског надзора. Такође, у 219 случајева је поступљено по захтеву Заштитника грађана и
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и извршено је 389
контрола поступања установа у погледу спровођења других закона, других прописа и општих аката.
Треба напоменути да је одузето 11 овлашћења инспекторима који послове не обављају благовремено,
стручно, законито и савесно и предложено је утврђивање одговорности у органу којем је поверено
вршење инспекцијског надзора, као и да је 2875 предмета уступљено у надлежност органима којима
је поверено извршавање инспекцијских послова
У установама високог образовања извршен је 21 надзор у поступку утврђивања испуњености
услова за издавање дозволе за рад и сачињено 18 извештаја о утврђивању испуњености услова за
издавање дозволе за рад. Такође, извршена су 32 надзора у поступку утврђивања испуњености услова
за издавање допуне дозволе за рад и сачињено је 34 извештаја о утврђивању испуњености услова за
издавање допуне дозволе за рад. Обрађено је 534 предмета из надлежности инспектора за контролу
рада високошколских установа и обављено је 64 надзора по представкама и 57 предмета су
уступљена у надлежност органима којима је поверено извршавање инспекцијских послова. Обављено
је 46 контрола поступања високошколске установе у погледу спровођења закона, других прописа у
области образовања, као и по наложеним мерама у поступку вршења надзора и 72 пута је сарађивано
са Заштитником грађана, Повереником за информације од јавног значаја и другим регулаторним
телима.
Спроведено је полагање испита за лиценцу за 3060 кандидата, као и претходна провера знања
из педагогије и психологије за 579 кандидата. Организовано је полагање стручног испита за 46
секретара установа образовања и васпитања. Обрађено је 5500 предмета у смислу провере
испуњености услова у поступку решавања захтева за одобравање полагања испита за лиценцу
наставника, васпитача, стручних сарадника, испита за секретаре установа и пријава приправника.
Реализоване су активности на ажурирању података о запосленима који су положили испит за стицање
лиценце, са циљем да се успостави Регистар наставника, васпитача и стручних сарадника и издају
лиценце, као и активности на издавању уверења о положеном стручном испиту за секретаре установа.
У 2013. години спровођена је провера исправности уговора и других аката из надлежности
Министарства, припрема аката за Владу у вези са привредним друштвима, јавним предузећима и
установама, израда и провера правне усклађености решења, уговора, информација и осталих аката (и
то: нацрта споразума, програма и протокола о сарадњи у области образовања и науке са Русијом,
Израелом, Азербејџаном, Мексиком, Пољском, Финском, Немачком, Словачком, Аргентином
Колумбијом, Кином и Молдавијом), као и контрола уговора и контрола протокола о сарадњи.
Такође, обрађено је 243 предмета из области имовинско правних односа за установе из
надлежности Министарства и 83 поднеска у вези са судским споровима у којима Министарство
заступа Републичко јавно правобранилаштво, односно поднесака у којима су надлежни органи
тражили информације из делокруга Министарства.
У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
одговорено је на 191 захтев и поступљено је по 28 жалби достављених од стране Повереника за
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информације од јавног значаја. Редовно је ажуриран Информатор о раду. На притужбе достављене од
стране Заштитника грађана одговорено је 96 пута.
У оквиру сарадње са Министарством унутрашњих послова образована је Радна група за
израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа. У оквиру сарадње са
Министарством одбране настављена је сарадња у области мултинационалних операција и израђена су
акта за случај рата и непосредне ратне опасности. Такође, остварено је учешће у изради Стратегије о
безбедности и здрављу на раду за период 2013-2017. године и изради Закона о изменама и допунама
Закона о безбедности и здрављу на раду и другог националног „Извештаја о спровођењу Архуске
конвенције“. У сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције спроведен је Конкурс за основне и
средње школе и високошколске установе „Мењам себе – мењам свет“. Треба напоменути да су
спроведене пријаве осигураног случаја.
Ради успостављања пуне функционалне оперативности информационог система у образовању
образована је Радна група за израду и успостављање функционалног информационог система у
области образовања.
Ради обезбеђивања услова за обављања свакодневних активности Министарства остварена је
сарадња са Управом за заједничке послове републичких органа и јавним предузећима од значаја за
рад Министарства. Спроведене су активности на унапређивању рада СОС линије за превенцију
насиља у школама.
У процесу усаглашавања са европским прописима настављен је рад на тексту радне верзије
Закона о признавању квалификација и израђен је Национални програм за усвајање правних тековина
Европске уније за период 2013-2016. Година, припремљен је прилог о постигнутом напретку у
области образовања за период од децембра 2012. до краја фебруара 2013. године, као и табеларни
извештај о реализацији активности из Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије
садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција.
Предузете су активности за подстицај образовних институција свих нивоа да учествују у Програму
целоживотног учења у 2013. години.
У оквиру међународне научне и технолошке сарадње потписани су следећи програми научнотехнолошке сарадње: 1. за период 2013- 2014. године са Републиком Португал, Националним
центром за научна истраживања Републике Француске и Републиком Немачком- (Програм ДААД);
2. за период 2013- 2015 са Републиком Италијом и Народном Републиком Кином; 3. за период 20142015 са Републиком Француском (Програм „Павле Савић“). Припремљен је Предлог основе за
прикључивање Републике Србије „COST OFFICE ASSOCIATION” - COA удружењу. Настављена је
реализација пројекатних активности у оквиру билатералне научно-техничке сарадње програма, са
следећим земљама: Kина (завршена је реализација 10 пројеката за период 2011- 2013 и започела
реализација 15 пројеката у пројектном циклусу 2013- 2015), Белорусија (завршена је реализација 12
пројеката за период 2011- 2013); Словенија (заврешена је реализација 50 пројеката за период 20122013), Француска (одобрено је финансирање 17 пројеката у оквиру Програма Павле Савић и 9
пројеката са Националним центром за научна истраживања), Словачка (завршена је реализација 15
пројеката за период 2011- 2013), Португал (реализација 10 пројеката за период 2013- 2014), Шпанија
(завршена је реализација 10 пројеката за период 2011- 2013), Немачка (завршена је реализација 12
пројеката за период 2012- 2013. годину и започела реализација 11 пројеката у пројектном циклусу
2013- 14.) и Италија (завршена је реализација 15 пројеката за 2013. годину)
Настављена је и реализација пројектних активности у оквиру Еурека програма (13 пројеката),
COST програма (настављене су активности у већ одобреним COST акцијама, започето је 12 нових
COST акција), NATO SPS (NATO Science for Peace and Security) - настављено је учешће у 22
активности овог програма, SAF€RA (објављен Први заједнички позив за доставу предлога пројеката
на који је пријављено пет пројеката у којима учествују истраживачи из Србије), IDEALIST2014
(одржан састанак мреже националних контакт особа за информационе и комуникационе технологије
у циљу припреме нових пројеката за програм Хоризонт2020), ERA-NET for Coordinating Action in
Plant Sciences-ERA-CAPS (одржан је састанак управљачког комитета пројекта са циљем избора
пројеката првог заједничког позива који ће бити финансирани у наредне две године),
PeopleNetworkplus Trans-national co-operation among national contact points for Marie Curie actions
(одржан Инфо дан у Београду, где је присуствовало 60 младих истраживача) и WBC-INCO.NET-Coordination of Research Policies with the Western Balkan Countries (одржани су састанци Управљачке
платформе за истраживање у земљама западног Балкана). У оквиру Темпус пројекта настављене су
активности на „унапређивању квалитета студија на даљину на универзитетима Западног Балкана“
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(координатор Технички факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу) и „изградњи капацитета у
области пољопривредног образовања и повезивање са потребама друштва (координатор
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду). Треба напоменути да је потписан Меморандум
о разумевању са организацијом EUROCLIO (Удружење за друштвену историју).
У области основних истраживања и развоја научноистраживачких кадрова настављенa je
исплата у оквиру програма основних истраживања, извршена је и месечна контрола базе података и
корекција постојећег стања према захтевима реализатора истраживања (за 466 пројеката). Утврђен је
пројектни задатак за израду софтверске апликације за подношење годишњег финансијског извештаја
за пројекте, утврђена је процедура за подношење финансијских извештаја за 2012. годину (приходирасходи пројекта, правдање утрошених средстава за директне материјалне трошкове) за пројекате из
ове области и извршена је анализа примљених годишњих извештаја о раду на пројектима за 2012.
годину, припремљени су подаци за Извештај за 2012. годину, који Национални савет за научни и
технолошки развој, подноси Влади. За Програм Основних истраживања у области природно математичких и медицинских наука, друштвених и хуманистичких наука, спроведен је поступак
закључења 394 анекса уговора о финансирању пројеката у 2013. години, а у Програму интегралних и
интердисциплинарних истраживања у области биомедицине, нових материјала и нанонаука и
унапређења доношења државних одлука, закључена су 72 анекса. Спроведен је поступак
закључивања уговора за финансирање научноистраживачке делатности са Српском академијом наука
и уметности, Матицом српском и Рефералним центром библиотеке Матице српске. Пружена је
стручна и административно–техничка подршка раду матичних научних одбора и припремљени су и
обрађени подаци за категоризацију и рангирање домаћих научних часописа за 2013. годину и
обрађени су приговори на предлог категоризације часописа за 2013. годину. Извршено је прикупљање
података ради класификације истраживачке делатности по европском шифарнику CERIF (Common
European Research project Information Format).
Развој научноистраживачких кадрова подржава се кроз следеће програме: Програм
усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, Програм подстицања и стипендирања младих и
надарених за научноистраживачки рад, Програм набавке научне и стручне литературе из
иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података и Програм издавања
научних публикација и одржавања научних скупова. У оквиру наведених програма предвиђена је 21
програмска активности, за чије финансирање се расписује јавни позив за сваку годину.
У оквиру Програма технолошког развоја и уговореног циклуса финансирања Пројеката за
период 2011-2014, у 2013. години, у делу који се односи на надокнаду за рад истраживача и ДМТ1режије, финансирано је 273 пројеката, док је у оквиру Програма интегралних и интердисциплинарних
истраживања финансирано 38 пројеката. Такође, израђен је обрачун за додатни ДМТ2 по пројектима
и припремљен је предлог Плана потребних средстава за Програм пројеката у области технолошког
развоја за циклус истраживања за 2014.годину. Извршена је провера истраживача који одлазе или су
отишли у пензију и ти подаци су ажурирани у бази података и припремљени су годишњи извештаји у
виду WEB упитника са упутствима о реализацији пројеката за 2013. годину.
У области развоја иновационе делатности, током 2013. године завршена је реализација
иновационих пројеката по Јавном позиву из 2011. године и извршен је пријем и преглед завршних
извештаја за финансиране иновационе пројекте. Објављени су и нови јавни позиви из области
иновационе делатности, као и Јавни позив за суфинансирање иновационих активности стручних
друштава проналазача у 2013. години. У 2013. години завршен је двогодишњи пројекат Интегрисана
подршка иновацијама (The Integrated Innovation Support Programme – IISP) у оквиру кога је
формирана мрежа технолошких брокера и Управни одбор мреже. Такође, одржана је презентација
„Иновациони систем у функцији развоја и подршке малим и средњим предузећима“, одржан је
састанак са представницима Светског Завода за интелектуалну својину (WIPO) у вези реализације
пилот Пројекта „Интеграција права интелектуалне својине у националну иновациону политику“ и
представљен је нови Пројекат „Подршка иновацијама и трансферу технологије у Србији” (Support for
Innovation and Technology Transfer in Serbia). Такође, у оквиру Пројекта „Такмичење за најбољу
технолошку иновацију“ одржана је изложба иновација а финално такмичење је емитовано у сарадњи
са РТС. Треба напоменути да су током 2013. године припремљене радне верзије Закона о посебним
овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, Закона о изменама и допунама
Закона о ауторском и сродним правима, Закона о изменама и допунама Закона о ознакама
географског порекла, Закона о изменама и допунама Закона о патентима, Одлуке о образовању
Сталног координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине на територији
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Републике Србије, Уредбе о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања
ауторских дела и Уредбе о престанку важења Уредбе о начину плаћања накнаде за рад Комисије за
ауторско и сродна права.
У области обезбеђивања квалитета научноистраживачког рада обављани су стручни и
административно-технички послови за потребе Националног савета за научни и технолошки развој,
Комисије за стицање научних звања и Одбора за акредитацију научноистраживачких организација.
Такође, израђен је Извештај о стању у науци у 2012. години, са предлозима и сугестијама за наредну
годину, припремљен је Акциони план за спровођење Стратегије научног и теххнолошког развоја
Републике Србије за период од 2010. до 2015. године, као и Анализа о потреби даљег
функционисања, односно спајању или укидању агенција, организација и других тела основаних
законима и посебним прописима за обављање развојних, стручних или регулаторних послова из
делокруга Министарства. Припремљен је и Правилник о коришћењу, одржавању, евиденцији и
класификацији научноистраживачке опреме, као и већи број аката о разрешењу и именовању чланова
управних одбора института чији је оснивач Република и аката о давању сагласности на именовање
директора и в.д. директора института чији је оснивач Република.
Национални савет за научни и технолошки развој је донео Правилник о изменама и допунама
Правилника о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра
изузетне вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетне вредности и УпутствоПрепоруке у вези са вредновањем пројеката у науци и технолошком развоју, и оцену постигнутих
резултата истраживача на пројектима, за период 2011-2012. година у оквиру Циклуса истраживања за
период 2011-2014. година, и утврдио је Нацрт правилника о вредновању научноистраживачког рада и
поступку акредитације института, високошколских установа и центара изузетних вредности. Такође
Савет је у другом степену одлучивао о жалбама научно-истраживачких организација (НИО) на
одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација и о жалбама истраживача на
одлуке Комисије за стицање научних звања.
Комисија за стицање научних звања је донела 547 одлука о стицању научних звања и 46
негативних одлуке којима се утврђује да кандидати не испуњавају прописане услове за стицање
научних звања.
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је у 2013. години донео 53
позитивне одлуке о акредитацији и седам негативних одлука којима се утврђује научноистраживачке
органиизације не испуњавају услове за акредитацију.
У сарадњи са ЈП „Телеком Србија“ настављен рад сервиса „СОС линија за превенцију насиља
у школама“, за пријем позива деце и омладине- ученика, родитеља и грађана који су претрпели
насиље у школи, који је уведен у пословној згради Министарства у улици Захумска 14.
Такође, треба напоменути да је министар просвете, науке и технолошког развоја, са
сарадницима, посетио више основних и средњих школа, и факултета и упознао се са стањем у тим
образовним установама и процесом наставе.
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2013/2014. годину
3.

Одлука о броју
студената за упис у
прву годину
студијских
програма мастер
академских студија
који се финансирају
из буџета за
високошколске
установе чији је
оснивач Република
за школску
2013/2014. годину

4.

Одлука о броју
студената за упис у
прву годину
студијских
програма основних
струковних студија
који се финансирају
из буџета за високе
школе струковних
студија чији је
оснивач Република
за школску
2013/2014. годину

5.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа за
издавање уџбеника
и наставних
средстава са
Законом о јавним
предузећима

6.

Одлука о изменама
и допунама Одлуке
о оснивању
Друштва са
ограниченом
одговорношћу за
управљање
Пројектом
истраживање и

РС“, бр. 76/05, 100/07аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12)
и члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 84. став 3.
Закона о високом
образовању
(„Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,65/08, 16/11,
68/12 - УС и 72/12)
Члан 84. став 3.
Закона о високом
образовању
(„Службени гласник
РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично
тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС и 72/12)
Члан 4. став 1, а у
вези са чланом 65.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број119/12) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 141. Закона о
привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/11 и
99/11) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-

за упис у прву годину
студијских програма
основних академских
студија на
универзитетима и
факултетима чији је
оснивач Република за
школску 2013/2014.
годину
Овом одлуком се
утврђује број
студената који се
финансирају из буџета
за упис у прву годину
студијских програма
мастер академских
студија у
високошколским
установама чији је
оснивач Република за
школску 2013/2014.
годину

46/13
24. мај

/

Овом одлуком се
утврђује број
студената за упис у
прву годину студијских
програма основних
струковних студија
који се финансирају из
буџета, за високе
школе струковних
студија чији је оснивач
Република, за школску
2013/2014. годину

46/1313
24. мај

//

Усклађивање
пословања Јавног
предузећа за издавање
уџбеника и наставних
средстава са Законом о
јавним предузећима

52/13
14. јун

/

Овим изменама и
допунама дефинисано
је да наведено Друштво
обавља и послове
пружања услуга
консалтинга и
менаџмента у вези са
спровођењем
националног дела

72/13
14. август

/
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развој у јавном
сектору

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12),

7.

Одлука о оснивању
Одбора за
управљање
Пројектом
„Истраживање и
развој у јавном
сектору“

Члан 6. став. 6.06.
подтачка б)
Финансијског уговора
(Истраживање и
развој у јавном
сектору) између
Републике Србије и
Европске
инвестиционе банке
(„Службени гласник
РС-Међународни
уговори”, број 5/10) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

8.

Одлукa о оснивању
Друштва са
ограниченом
одговорношћу
„Нано центар
Србија“ у Београду

Чл.11. и 139-244.
Закона о привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС“,бр. 36/11 и 99/11)
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 и 72/12)

9.

Одлука о броју
студената за упис у
прву годину
студијских
програма
докторских
академских студија
који се финансирају

Члан 84. став 3.
Закона о високом
образовању
(„Службени гласник
РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично
тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и

Заједничког
регионалног програма
о трајним решењима за
избеглице
Основан је Одбор за
управљање Пројектом
и утврђени су његови
задаци, и то:
праћење реализације
пројекта и размена
информација о главним
пројектним
активностима; пружање
помоћи у решавању
битних питања,
проблема и
конфликтних ситуација
при спровођењу
пројекта; процена
извршења пројекта;
давање директива,
упутстава и праваца
пројекта у складу са
комплементарним
политикама укључених
страна; друга питања
везана за реализацију
пројекта
Оснива се са
ограниченом
одговорношћу „Нано
центар Србија“ у
Београду; Друштво
пружа услуге
коришћења
научноистраживачке
опреме у државној
својини и врши
организовано и
систематско
подстицање и усвајање
нових знања и развоја
стваралачког
образовања, у складу са
циљевима
научноистраживачке
делатности и
Финансијским
уговором о зајму
потписаним са
Европском
инвестиционом банком
Овом одлуком се
утврђује број студената
који се финансирају из
буџета за упис у прву
годину студијских
програма докторских
академских студија у
високошколским

75/13
25. август

/

75/13
25. август

Стратегија
научног и
технолошког
развоја
Републике
Србије за
период од
2010. до 2015.
године

87/13
4. октобар

/
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из буџета за
високошколске
установе чији је
оснивач Република
за школску
2013/2014. годину
10.

Одлука о висини и
начину плаћања
трошкова поступка
и трошкова за
пружање
информационих
услуга Завода за
интелектуалну
својину

11.

Закључак
05 број: 401-3133/
2013 од 12.априла
2013. године

12.

Закључак
05 број: 018-4679/
2013 од 4. јуна 2013.
године

члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 69. став 3.
Закона о патентима
(„Службени гласник
РС”, број 99/11) 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 и 72/12)
Члан 48. став 5.
Закона о платном
промету („Службени
гласник РС”, бр. 3/02,
5/03, 43/04, 62/06,
111/09 и 31/11) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)

Члан 19. 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 и 72/12)

установама чији је
оснивач Република за
школску
2013/2014. годину

Утврђена је висина и
начин плаћања
трошкова поступка и
трошкова за пружање
информационих услуга
Завода за
интелектуалну својину,
усклађена са стварним
трошковима у пружању
јавне услуге

113/13
20.
децембар

/

Влада је сагласна да се,
изузетно у 2013.
години, принудном
наплатом, због блокаде
рачуна основних и
средњих школа на
територији Републике
Србије, неће теретити
средства за отпремнине
запослених у основним
и средњим школама
(Економска
класификација 414 –
Социјална давања
запосленима), као и да
се основним и средњим
школама за наведене
намене отвори
подрачун код Управе за
трезор Министарства
финансија и привреде,
као мера за ублажавање
последица утицаја
светске економске
кризе
Утврђена је Основа за
закључивање
Споразума између
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
Републике Србије и
Министарства
образовања и науке
Украјине о сарадњи у
области образовања и
утврђен је
текст Споразума
између Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
Републике Србије и
Министарства

/

/

/

/
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13.

Закључак
05 број 451-4134/
2013 од 4. јуна 2013.
године

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

14.

Закључак
05 број 67-5231/
2013 од 25. јуна
2013. године

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

15.

Закључак
05 број: 401-5253/
2013 од 25. јуна
2013. године

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

образовања и науке
Украјине о сарадњи у
области образовања
Влада је сагласна да
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја, у
сарадњи са
Министарством
спољних послова,
Министарством
финансија и привреде и
Канцеларијом за
сарадњу с дијаспором и
Србима у региону, у
складу са законом
предузме одређене
активности ради
стварања правних и
свих других потребних
услова за реализацију
Пројекта „Србија за
Србе из региона” у
школској 2013/2014.
(40 нових стипендија за
школовање Срба из
региона)
Влада је сагласна да
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја, у
сарадњи са
Министарством
спољних послова и
Министарством
финансија и привреде,
у складу са законом
предузме одређене
активности ради
стварања правних и
свих других потребних
услова за наставак
реализације Пројекта
„Свет у Србији” у
школској 2013/2014.
године (80 стипендија)
Влада је сагласна да
средства која се
користе за реализацију
научноистраживачких,
иновационих и
развојних програма и
пројеката којима се
реализују
научноистраживачки
програми од општег
интереса за Републику
Србију, односно
програми иновационе
делатности утврђени

/

/

/

/

/

/
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16.

Закључак
05 број: 610-5998/
2013. од 16. јула
2013. године

17.

Закључак
05 број 610-5999/
2013 од 16. јула
2013. године

18.

Закључак
05 број: 018-8277/
2013 од 30.
септембра 2013.
године

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

Члан 19. став 2.
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 и 72/12)

уредбом Владe, а која
се преносе из буџета
Републике Србије
корисницима јавних
средстава уписаним у
Регистар
научноистраживачких
организација и
Регистар иновационе
делатности, буду
изузета од принудног
извршења сходно
одредбама члана 48.
став 5. Закона о
платном промету
(„Службени лист СРЈ”,
бр. 3/02 и 5/03 и
„Службени гласник
РС”, бр. 43/04, 62/06,
111/09-др. закон и
31/11), а према списку
који чини саставни део
овог закључка
Прихваћен је Пројекат
„Бесплатне радне
свеске за све ученике I,
II, III и IV разреда
основне школе за
школску 2013/14.
годину”
Прихваћен је Пројекат
„Бесплатни уџбенички
комплети за
припаднике
националних мањина за
које се образовноваспитни рад остварује
на матерњем језику у I,
II, III и IV разреду
основне школе за
школску 2013/14.
годину”
Утврђена је Основа за
закључивање Протокола
између Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
Републике Србије и
Министарства
образовања, науке и
спорта Републике
Словеније о сарадњи у
области образовања,
као и текст Протокола
између Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
Републике Србије и
Министарства
образовања, науке и
спорта Републике

/

/

/

/

/

/
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19.

Закључак
05 број: 489542/2013
од 8. новембра
2013. године

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

Словеније о сарадњи у
области образовања
Влада се сагласила да
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
трансферише средства
у износу од 373.675,00
евра, по основу
дуговања годишње
контрибуције
Републике Србије,
односно Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
према Европској
Комисији за учешће
Србије у Акционом
програму ЕУ за
целоживотно учење
2007 - 2013 (Lifelong
Learning Programme), a
у складу са
Меморандумом о
разумевању и
референцама Европске
Комисије које
представљају
пребијање дуговања
Европске Комисије
према Министарству
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде Републичка дирекција
за воде за пројекат
„Процена ризика од
поплава од стране
релевантних актера за
плавна подручја
Дунава”, Министарству
финансија - Управа
царина за пројекат
„Царина 2013”,
Канцеларији за
сарадњу са цивилним
друштвом за пројекат
„Европа за грађане и
грађанке”, Канцеларији
за европске интеграције
за пројекат „Техничка
помоћ за спровођење
Програма
прекограничне сарадње
Србија - Црна Гора”,
Републичком заводу за
статистику за пројекат
„Економски утицај
социјалних предузећа”
бр. SI2.650206,

/

/
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20.

Закључак
024 број:660-9708/
2013 од 22.
новембра 2013.
године

Члан 14. тачка 3)
Закона о
научноистраживачкој
делатности
(„Службени гласник
РС”, бр. 110/05, 50/06исправка и 18/10) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 68/12-УС и
72/12)

Министарству рада,
запошљавања и
социјалне политике за
пројекат „Достизање
адекватног, сигурног и
одрживог нивоа пензија
у Србији”,
Министарству културе
и информисања за
програм Култура за
2012. годину,
Министарству
просвете, науке и
технолошког развоја –
научна сарадња, са
дуговањима
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја просветна
Прихваћен је Извештај
Националног савета за
научни и технолошки
развој о стању у науци
у 2012. години, са
предлозима и
сугестијама за наредну
годину

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта
I
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
садржају и начину вођења
евиденције и издавању јавних
исправа у основној школи

Правилник о врстама, начину
остваривања и финансирања
посебних, специјализованих
програма и других облика рада
и услуга које остварује
предшколска установа
Правилник о измени и
допунама Правилника о
евиденцији у средњој школи

Правни основ
II
Чл. 130. став 2. и члан 132. став
2. Закона о основној школи
("Службени гласник РС", бр.
50/92, 53/93 др. закон, 67/93 др. закон, 48/94 - др. закон,
66/94 - УС, 22/02, 62/03 - др.
закон, 64/03 - др. закон, 101/05
- др. закон и 72/09 - др. закон)
Члан 19. став 2. Закона о
предшколском васпитању и
образовању („Службени
гласник РС”, број18/10)

Члан 99. став 5. Закона о
средњој школи („Службени
гласник РС“, бр. 50/92, 53/93 -

Референтни
документ
III
/

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
8/13
25 јануар

Стратегија
развоја
образовања
у
Србији до 2020.
године

26/13
20. март

/

44/13
21. мај
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др. закон, 67/93 - др. закон,
48/94 - др. закон, 24/96, 23/02,
25/02 - исправка, 62/03 - др.
закон, 64/03 - др. Закон, 101/05
- др. закон и 72/09- др. закон)
Члан 100. став 6. Закона о
средњој школи („Службени
гласник РС“, бр. 50/92, 53/93 др. закон, 67/93 - др. закон,
48/94 - др. закон, 24/96, 23/02,
25/02 - исправка, 62/03 - др.
закон, 64/03 - др. закон, 101/05
- др. закон и 72/09 - др.закон)
Члан 109. став 5. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

4.

Правилник о измени и допуни
Правилника о јавним исправама
које издаје средња школа

5.

Правилник о оцењивању
ученика у основном образовању
и васпитању

6.

Правилник о начину реализације Члан 27. став 2. Закона о
програма иновационе делатности иновационој делатности
за 2013. годину
(„Службени гласник РС”,бр.
110/05,18/10 и 55/13)
Правилник о стипендијама за
Члан 11a. став 21. Закона о
изузетно надарене ученике и
ученичком и студентском
студенте
стандарду („Службени гласник
РС”, број18/10, 55/13)
Правилник о измени
Члан 4. став 5, члан 9. став 15,
Правилника о ученичким и
члан 10. став 16 и члан 11. став
студентским кредитима и
15 Закона о ученичком и
стипендијама
студентском стандарду
(„Службени гласник РС”,
број18/10, 55/13))
Правилник о испиту и
Члан 152. став 5. Закона о
стручном усавршавању
основама система образовања и
просветних саветника
васпитања („Службени гласник
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
Правилник о сталном стручном Члан 129. став 6. Закона о
усавршавању и стицању звања
основама система образовања и
наставника, васпитача и
васпитања („Службени гласник
стручних сарадника
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

7.

8.

9.

10.

11.

Правилник о изменама
Правилника о садржају и
начину вођења евиденције и
издавању ученичке и
студентске картице у дому
ученика и студентском центру

12.

Правилник о обрасцу
легитимације инспектора

13.

Правилник о допунама
Правилника о наставном плану
и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у
подручју рада пољопривреда,
производња и прерада хране
Правилник о допуни

14.

Члан 45. став 12. Закона о
ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник
РС“, бр. 18/10 и 55/13), члан 76.
став 3. и члан 79. став 7. Закона
о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник
РС“, број 55/13)
Члан 92. став 3. Закона о
ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник
РС“, бр. 18/10 и 55/13)
Члан 85. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

Члан 85. став 4. Закона о

/

44/13
21. мај

Стратегија
развоја
образовања
у
Србији до 2020.
године
/

67/13
31. јул

75/13
25. август

/

75/13
25. август

/

75/13
25. август

/

78/13
3. септембар

Стратегија
развоја
образовања
у
Србији до 2020.
године
/

85/13
27. септембар

/

90/2013
14. октобар

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

/

„Просветни

90/2013
14. октобар
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Правилника о наставном плану
и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у
подручју рада електротехника
Правилник о допуни
Правилника о врсти образовања
наставника и стручних
сарадника у Рачунарској
гимназији у Београду
Правилник о изменама и
допунама правилника о врсти
стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији
Правилник о измени
правилника о наставном плану
и програму огледа за образовне
профиле електротехничар за
електронику на возилима и
аутоелектричар
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовне
профиле техничар за
козметичку технологију,
техничар за графичку припрему
и техничар за обликовање
графичких производа
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил техничар за безбедност
саобраћаја
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада електротехника
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада природно-математичко
Правилник о допуни
Правилника о наставном плану
и програму за гимназију
Правилник о допуни
Правилника о врсти образовања
наставника у стручним
школама које остварују
наставни план и програм огледа
за образовни профил авиотехничар за електронску
опрему ваздухоплова
Правилник о допуни

основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

гласник”
2/13
3. април

Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
2/13
3. април

На основу члана 79. став 3.
Закона о основама система
образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр.
72/09 и 52/11),

/

„Просветни
гласник”
3/13
17. април

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
3/13
17. април

Члан 79. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)
Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај
„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 121. став 11. Закона о

/

/

„Просветни
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Правилника о врсти образовања
наставника у стручним
школама које остварују
наставни план и програм огледа
за образовни профил авиотехничар за електро опрему
ваздухоплова
Правилник о допуни
Правилника о врсти образовања
наставника у стручним
школама које остварују
наставни план и програм огледа
за образовни профил авиотехничар за ваздухоплов и
мотор
Правилник о допуни
Правилника о врсти образовања
наставника у стручним
школама које остварују
наставни план и програм огледа
за образовни профил
мехатроничар за радарске
системе
Правилник о допуни
Правилника о врсти образовања
наставника у стручним
школама које остварују
наставни план и програм огледа
за образовни профил
мехатроничар за ракетне
системе
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада економија, право и
администрација – област
економија
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада економија, право и
администрација – област право
и администрација
Правилник о допуни
правилника о наставном плану
за други циклус основног
образовања и васпитања и
наставном програму за пети
разред основног образовања и
васпитања
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовне
профиле техничар за

основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

гласник”
4/13
15. мај

Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 121. став 11. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 79. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
4/13
15. мај
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

козметичку технологију,
техничар за графичку припрему
и техничар за обликовање
графичких производа
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада геодезија и грађевинарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада пољопривреда,
производња и прерада хране
Правилник о календару
образовно-васпитног рада
основне школе за школску
2013/2014. годину
Правилник о календару
образовно-васпитног рада
средњих школа за школску
2013/2014. годину
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада остало - личне услуге
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада текстилство и кожарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада трговина, угоститељство и
туризам
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада здравство и социјална
заштита
Правилник о изменама и
допунама Правилника о врсти
стручне спреме наставника,

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
5/13
20. мај

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
5/13
20. мај

Члан 88. Закона о основама
система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
Члан 88. Закона о основама
система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
6/13
23. мај
„Просветни
гласник”
6/13
23. мај
„Просветни
гласник”
7/13
29. мај

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник
7/13
29. мај

Члан ана 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
8/13
11. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
8/13
11. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник

/

„Просветни
гласник”
9/13

/

/
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним
школама
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада машинство и обрада
метала
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за
подручје рада култура,уметност
и јавно информисање
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада геологија, рударство и
металургија
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада хемија, неметали и
графичарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада саобраћај
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада шумарство и обрада
дрвета
Правилник о допуни
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада машинство и обрада
метала
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
наставном плану и програму за

РС”, бр. 72/09 и 52/11)

17. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
9/13
17. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
10/13
28. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
10/13
28. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
10/13
28. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
10/13
28. јун

Члан 79. став 3. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
10/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник

/

„Просветни
гласник”
11/13
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

стицање образовања у
трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној
школи за подручје рада остало
– личне услуге
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
наставном плану и програму за
стицање образовања у
трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада саобраћај
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за
подручје рада култура,
уметност и јавно информисање
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада економија, право и
администрација – област
економија
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада економија, право и
администрација – област право
и администрација
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада геодезија и грађевинарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада хемија, неметали и
графичарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје

РС”, бр. 72/09 и 52/11)

28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28 јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

рада пољопривреда,
производња и прерада хране
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада природно-математичко
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада шумарство и обрада
дрвета
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада текстилство и кожарство
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада трговина, угоститељство и
туризам
Правилник о изменама
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада здравство и социјална
заштита
Правилник о изменама
Правилника о плану и програму
образовања и васпитања за
заједничке предмете у
стручним и уметничким
школама
Правилник о измени и допуни
Правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада електротехника
Правилник о измени
правилника о наставном плану
и програму за стицање
образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје
рада геологија, рударство и

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун

Члан 79. став 1. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
11/13
28. јун
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

металургија
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил авио–техничар за
електро опрему ваздухоплова
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил авио – техничар за
електронску опрему
ваздухоплова
Правилнико измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил авио–техничар за
ваздухоплов и мотор
Правилнико измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил мехатроничар за
радарске системе
Правилник о измени
Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни
профил мехатроничар за
ракетне системе
Правилник о наставном плану и
програму основног образовања
одраслих, који се остварује по
моделу функционалног
основног образовања одраслих
Правилник о условима у
погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника
и андрагошких асистената за
остваривање наставног плана и
програма основног образовања
одраслих
Правилник о измени
Правилника о условима у
погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника
и андрагошких асистената за
остваривање наставног плана и
програма основног образовања
одраслих

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11)

/

„Просветни
гласник”
12/13
9. јул

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11

/

„Просветни
гласник”
12/13
9. јул

Члан ана 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11

/

„Просветни
гласник”
12/13
9. јул

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11

/

„Просветни
гласник”
12/13
9. јул

Члан 101. став 4. Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11

/

„Просветни
гласник”
12/13
9. јул

Члан 79. ст. 2. и 6. Закона о
основама система образовања и
васпитања „Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

„Просветни
гласник”
13/13
29. јул

Члан 30. став 4. и члан 121.
став 12. Закона о основама
система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

Стратегија
развоја
образовања у
Србији до 2020.
године
Стратегија
развоја
образовања у
Србији до 2020.
године

Члан 30. став 4. и члан 121.
став 12. Закона о основама
система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)

Стратегија
развоја
образовања у
Србији до 2020.
године

„Просветни
гласник”
18/13
30. децембар

„Просветни
гласник”
13/13
29. јул
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I

II

1.

Програм:
Утврђивање
законских оквира
и праћење развоја
образовања на
свим нивоима
Пројекат:
Реализација
допунске наставе
на српском језику
у иностранству
Пројекат:
Међународна
сарадња, размена
студената и
лектора,
реализација
међудржавних
споразума
Пројекат:
„Свет у Србији” стипендије за
студенте из држава
чланица покрета
несврстаних
земаља на
универзитетима у
Републици Србији
Пројекат:
„Србија за Србе из
региона“
Пројекат:
Безбедно
детињствобезбедносна
култура младих
Пројекат:
Учење кинеског
језика у Републици
Србији
Пројекат:
Дотације
невладиним
организацијама

Повећан квалитет образовања, унапређен
законски оквир и надзор над радом установа

01

641.34 8.787
RSD

/

Око 4.000 ученика, деце наших грађана у
иностранству похађало наставу на српском
језику

01

150.00 0.000
RSD

/

Унапређивање међудржавне сарадње
потписивањем нових међудржавних
споразума; ангажовање страних лектора и
реализација размене студената, подршка
раду лектора српског језика на страним
универзитетима, летње уметничке школе

01

145.50 0.000
RSD

/

130 стипендија од школске 2012/2013.
годину и 80 стипендија за школскуе
2013/2014. годину

01

293.00 0.000
RSD

/

37 стипендија од школске 2012/2013.
Године и 40 стипендија за школску
2013/2014. Годину
Повећана безбедност ученика петог и
шестог разреда школа развојем
превентивних вештина и знања ученика
Направљен план за унапређивање садржаја
обуке и проширење циљне групе
Ученици су упознати са кинеском културом
и традицијом

01

44.500 .000
RSD

/

01

334.78 7
RSD

/

01

1.500. 000
RSD

/

Помоћ у реализацији манифестација,
обележавања значајних годишњица и
унапређена знања о личностима и њиховим
делима који су допринели образовању,
науци и култури
Већи обухват ученика, виша постигнућа
талентованих и даровитих ученика,
стварањем адекватног образовног окружења
за развој и постигнућа ученика

01

6.514.000
RSD

/

01

18.599.000
RSD

/

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

Програм:
Учешће Републике
Србије у развојним
програмима - Рад
са талентованим
ученицима

Резултат

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III

Референтни
документ
IV
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Пројекат:
Подршка
различитим
облицима
програма рада са
талентованим
ученицима-центри
за таленте,
Републички центар
за таленте и
Истраживачка
станица Петница
Пројекат:
Подршка раду са
талентованим
ученицима који
реализују школе у
којима се образују
обдарени и
талентовани
ученици
Пројекат:
Подршка раду са
талентованим
ученицима који
реализују школе у
којима се
остварује
двојезична настава
Пројекат:
Подршка школама
за потребе
награђивања
ученика (основних
и средњих школа)
за изузетан успех
постигнут на
националним и
међународним
такмичењима и
олимпијадама за
школску.
2013./2014. годину
Програм:
Ученички
стандард
Пројекат:
Систем установа
ученичког
стандарда
Пројекат:
Унапређење
инфраструктуре
установа
ученичког
стандарда
Пројекат:
Индивидуална
помоћ ученицима /
кредити и

Повећан број ученика обухваћених
програмима рада са талентованим и
даровитим ученицима

01

10.000.000
RSD

/

Школе су омогућиле учешће талентованих
ученика на међународним такмичењима,
обезбедиле дидактички материјал за рада
одељења са талентованим ученицима и
друге неопходне активности

01

4.000.000
RSD

/

Повећан број ученика који похађају
двојезичну наставу; Већи обухват
наставника који су прошли обуке о
реализацији двојезичне наставе; Повећане
компетенције наставника који реализују
двојезичну наставу;

01

1.550.000
RSD

/

Награђени су ученици који су постигли
значајне успехе и освојили медаље (златна,
сребрна и бронзана) на националним и
међународним такмичењима и
олимпијадама

01

1.550.000
RSD

/

Унапређен квалитет ученичког стандарда

01

3.420.410.000
RSD

/

Побољшање стандарда ученика у 61
установи

01

2.812.608.000
RSD

/

Изградња нових и реконструкција,
адаптација и санација постојећих објеката
све укупно 35 објеката ученичког стандарда
и набавка опреме за опремање нових и
постојећих установа

01

115.000.000
RSD

/

Исплаћено 11.968 ученичких стипендија и
260 ученичких кредита

01

492.802.000
RSD

/
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

6.

6.1.

стипендије/
Програм:
Студентски
стандард
Пројекат:
Систем установа
студентског
стандарда
Пројекат:
Унапређивање
инфраструктуре
установа
студентског
стандарда
Пројекат:
Индивидуална
помоћ студентима
/ кредити и
стипендије/
Пројекат:
Унапређивање
студентског
стваралаштва
Пројекат:
Бесплатни
уџбеници
Програм:
Припремни и
предшколски
програм
Пројекат:
Четворочасовни
припремни
предшколски
програм

Унапређен квалитет студентског стандарда

01

6.049.651.329
RSD

/

Побољшан стандард студената у 10
установа

01

4.038.180.329
RSD

/

Изградња нових и реконструкција,
адаптација и санација постојећих објеката
све укупно 17 објеката студентског
стандарда и набавка опреме за опремање
нових и постојећих установа

01

169.300.000
RSD

/

Исплаћено 12.732 студентских и 14.121
студентских кредита

01

1.784.671.000
RSD

/

Финансиране плате, материјални и
програмски трошкови за 4 СКЦ-а и Дом
културе и делови програма студентских
удружења
Подељени комплети уџбеника свим
ученицима првог, другог, трећег и четвртог
разреда основне школе
Повећан обухват деце припремним
предшколским васпитањем и образовањем,
повећана доступност деци са сметњама у
развоју и деци на болничком лечењу
Потпун обухват деце припремним
предшколским програмом у години пред
полазак у школу; обезбеђена доступност
деци са сметњама у развоју и деци на
болничком лечењу

01

57.500.000
RSD

/

01

800.000.000
RSD

/

01

2.238.000.000
RSD

/

01

2.230.000.000
RSD

7.

Програм:
Реализација
делатности
основног
образовања

Обезбеђена доступност основног
образовања и васпитања; Повећан обухват
деце основним образовањем и васпитањем,
посебно деце из осетљивих група

01

7.1.

Пројекат:
Такмичење

Реализована такмичења и смотре у складу
са Календаром такмичења и смотри

01

Национални
програм за
интеграцију
Републике Србије
у Европску унију,
Стратегија за
унапређење
положаја Рома у
Републици
Србији, Стратегија
образовања у
Републици Србији
до 2020. године
54.645.519.000 Стратегија развоја
RSD
информационог
друштва,
Стратегија
унапређења
положаја особа са
инвалидитетом,
Стратегија за
унапређење
положаја Рома,
Стратегија за
борбу против дрога
у РС за период од
2009 до 2013.
године
3.035.000
Стратегија развоја
RSD
информационог
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ученика основних
школа

7.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

10.

Пројекат:
Подршка
реализацији
процеса наставе на
територији АП
Косово и Метохија
(основно
образовање)
Програм:
Реализација
делатности
средњег
образовања
Пројекат:
Такмичење
ученика средњих
школа
Пројекат:
Подршка
реализацији
процеса наставе на
територији АП
Косово и Метохија
(средње
образовање)
Пројекат:
Упис ученика у
средњу школу за
школску
2013/2014. годину
Програм:
Реализација
делатности
високог
образовања
Пројекат:
CEEPUS
(Средњоевропски
програм за
размену студената
и професора)
Програм:
Прва компонента
инструмената за
претприступну

друштва у
Републици Србији,
Стратегија
унапређења
положаја особа са
инвалидитетом,
Стратегија за
унапређење
положаја Рома,
Стратегија за
борбу против дрога
у Републици
Србији за период
од 2009 до 2013.
године
/

Обезбеђена доступност основног
образовања на КиМ

01

50.803.000
RSD

Повећана доступност средњег образовања и
васпитања

01

27.073.828.000
RSD

Повећан број ученика на такмичењима за
5%

01

3.520.000
RSD

/

Обезбеђена доступност средњег образовања
на КиМ

01

80.367.000
RSD

/

Спроведен упис ученика у средњу школу за
школску 2013/2014. Годину

01

24.000 . 000

/

/

RSD
Реализована настава у области високог
образовања уз повећан обухват популације
високим образовањем

01

23.334.670.000
RSD

/

Учествовало 150 студената и наставника
(75+75) у међународној размени студената и
наставника

01

7.000.000
RSD

/

Унапређење система образовања и
васпитања

01
06

104.386.000
RSD
4.390.800.000
RSD

Стратегија развоја
образовања
одраслих у
Републици

341

помоћ ЕУ

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

(39.700.000
EUR)

Србији, Стратегија
развоја стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године, Стратегија
развоја стручног
образовања у
Републици Србији

Пројекат:
ИПА 2007
Модернизација
система стручног
образовања и
обуке у Србији

Подршка модернизацији система
образовања и обуке у циљу доприноса
националном економском опоравку и
социјалној кохезији, потребама ученика и
тржишта рада

06

Пројекат:
ИПА 2008
Осигурање
квалитета у оквиру
националног
система тестирања
у основном и
средњем
образовању
Пројекат:
ИПА 2008
Друга шанса развој система за
функционално
основно
образовање
одраслих у Србији

Подршка развоју и имплементацији система
за осигурање квалитета школовања, дајући
приоритет развоју националног система
испита и повећавајући капацитете
институција у систему образовања

01

33.758.000
RSD

06

220.000.000
RSD
(2.000.000
EUR)

Израђен концепт троцикличног основног
образовања одраслих (ООО); развијена
методологија и инструменти за мониторинг
и евалуацију спровођења ООО; објављени
наставни програми и курикулум ООО за 30
стручних обука, израђени дидактички
приручници за наставнике који
имплементирају програм ООО, завршено
пилотирање развијеног програма и започета
прва година имплементације програма у 70
основних школа и у 75 средњих стручних
школа у 224 одељења, донета подзаконска
акта потребна за имплементацију ООО,
спроведен тендер за укључивање 1016
полазника у стручне обуке у сарадњи са
НСЗ и изабраним средњим стручним
школама, успостављено 80 локалних
партнерских тимова у 80 локалних
заједница, обучено 1300 наставника, 80
андрагошкох асистената и 50 тренера

06

478.800.000
RSD
(4.200.000
EUR)
28.000.000
RSD

Пројекат:
Impres: ИПА 2009
Унапређење
предшколског
васпитања и
образовања у
Србији
Пројекат:
ИПА 2010
Унапређење
инфраструктуре
установа високог
образовања
Пројекат:
ИПА 2011
Опште образовање
и развој људског
капитала

Унапређени услови предшколског
образовања и васпитања за децу, нарочито
из осетљивих група кроз побољшање
квалитета предшколских програма и
ширењем капацитета предшколских
установа

01

Спроведена набавка опреме за потребе
обнављања инфраструктуре за установе
високог образовања

06

2.420.000.000 Стратегија развоја
образовања у
RSD
(22.000.000 EUR)Србији до 2020.
године

Развој националног оквира курикулума за
основно и опште средње образовање,
унапређивање професионалног развоја
наставника, јачање веза између
истраживања, политике и праксе у циљу

01

26.880.000
RSD
412.500.000
RSD
(3.750.000

440.000.000
RSD
(4.000.000
EUR)

01

06

06

15.748.000
RSD
412.500.000
RSD
(3.750.000
EUR)

Европско
партнерство,
Лисабонска
стратегија,
Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године, Стратегија
образовања
одраслих

Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године

Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
Године
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11.

12.

13.

14.

15.

15.1.

15.2.

Пројекат:
ПДП (Подршка
професионалном
развоју и
европским
иницијативама у
образовању)
Програм:
Целоживотно
учење

Пројекат:
WBIF -Западноевропски
инвестициони
фонд – донацијаЕИБ – Фонд за
западни Балкан
Пројекат:
EUROGIDNESS
(Европска мрежа
за подршку
каријерном вођењу
и саветовању)

Програм:
Основна
истраживања

Пројекат:
Финансирање
научноистраживач
ких пројеката у
оквиру програма
природноматематичких,
медицинских
наука, друштвених
и хуманистичких
наука
Пројекат:
Посебни програми

праћења образовне реформе и
континуираног унапређивања образовних
политика и формирање и опремање
вежбаоница за професионални развој
наставника
Подршка успостављању система стручног
усавршавања наставника, повећању броја и
функционисању регионалних центара за
стручно усавршавање наставника

Развој политика и сарадње у области
целоживотног учења у Европи, подстицање
политика целоживотног учења и промоција
учења страних језика, учешће образовних
установа у програмима целоживотног учења
Коменијус, Еразмус, Грунтвиг и Леонардо
да Винчи
Подршка Стратегији развоја образовања у
Србији до 2020. године

EUR)

06

3.581.712,44
RSD
(32.560 EUR)

Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године

01

4.161.000
RSD

Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године

01

2.430.000
RSD
22.200.000
RSD
(200.000 EUR)

/

4.161.000
RSD

/

06

Успостављена организациона структура,
комуникација са корисницима и партнерима
и сарадњу са актерима у систему каријерног
вођења и саветовања. Успостављен систем
функционисања и планирања наредних
активности на основу националних потреба,
као и електронскa базa студијских програма
који се нуде на страним језицима
Потписана 394 пројекта за циклус
истраживања 2011-2014. година; повећан
број научних радова у квалитетним
међународним часописима за 15%;
укључено 150 младих истраживача
приправника; потписана четири уговора за
финансирање научно истраживачке
делатности САНУ и Матице српске;
потписан уговор за финансирање
научноистраживачке делатности
Астрономске опсерваторије; Потписана три
уговора за финансирање центара изузетних
вредности
Повећан број научних радова у квалитетним
међународним часописима за 15%;
укључено 150 младих истраживача
приправника

01

Потписана четири уговора за финансирање
научно истраживачке делатности САНУ и

01

01
06
15

01
06

4.423.154.328
RSD
105.866.434
RSD
14.992.000
RSD

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

4.345.054.328
RSD
87.165.145
RSD
(792.400 EUR)

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

76.100.000
RSD

Стратегија
научног и
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САНУ, Матица
српска и други
програми

16.

Програм:
Научно
истраживачки рад
центара изузетних
вредности

17.

Програм:
Финансирање
научноистраживач
ких пројеката у
оквиру програма
суфинансирања
интегралних и
интердисциплинар
них итраживања

18.

Програм:
Усавршавање
кадрова за
научноистраживач
ки рад

Матице српске; Праћење реализације
Пројекта речника (наставак рада на XX-тој
и XXI-ој књизи речника САНУ);
анализирана досадашња реализација
програма истраживања Матице српске
утврђивањем приоритетних пројеката од
интереса за Републику; израђен Извештај о
праћењу активности библиотеке Матице
српске на евидентирање научних
публикација; израђен Извештај о праћењу
реализације пројекта Српске енциклопедије
(издавање I тома енциклопедије); потписан
уговор за финансирање
научноистраживачке делатности
Астрономске опсерваторије
Потписана три уговора за финансирање
центара изузетних вредности

06

18.701.288
RSD
(170.000 EUR)
14.992.000
RSD
(136.300 EUR)

технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

01

2.000.000
RSD

Потписано 110 пројеката за циклус
истраживања 2011-2014. година; повећан
број научних радова у квалитетним
међународним часописима за 15%;
укључено 50 младих истраживача
приправника; потписан уговор за
финансирање корисничког постројење за
основна и примењена истраживања у
области модификације и анализе материјала
јонским сноповима (ФАМА)
Непосредна размена научних достигнућа и
информација за 971 истраживача кроз
учешће са радом на научним скуповима и у
радним телима научних скупова у
иностранству, боравком страних
истраживача на научним скуповима у
Републици Србији; за завршну обраду 235
докторских дисертација и 20 стипендија за
постдокторско усавршавање у иностранству
531 истраживача је учествовало са радом на
научним скуповима у иностранству

01

2.863.608.311
RSD
64.569.497
RSD
(587.000 EUR)

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

15

06

46.473.623
RSD
2.840.000
RSD
(25.800 EUR)
3.056.799
RSD
(27.800 EUR)

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

01

19.815.153
RSD

1.262.797
RSD
236.243
RSD
(2.150 EUR)

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду

01
06

15

18.1.

Пројекат:
Учешће
истраживача на
научним
скуповима у
иностранству

18.2.

Пројекат:
Учешће
истраживача на
састанцима радних
тела научног скупа
у иностранству

42 истраживача је учествовало на
састанцима радних тела научних скупова у
иностранству

01

Пројекат:
Боравак
истраживача из
иностранства у
Републици Србији

398 страних истраживача, по позиву,
учестовало је на научним скуповима у
Републици Србији

01

18.3.

15

15

4.097.727
RSD
2.820.556
RSD
(25.600 EUR)

344

по позиву
18.4.

18.5.

19.

Пројекат:
Завршна обрада
докторских
дисертација
истраживача и
стипендиста
Министарства
Пројекат:
Постдокторско
усавршавање
истраживача

235 одбрањених докторских дисертација

20 реализованих стипендија за
постдокторско усавршавање у иностранству

01

14.697.946
RSD

Програм:
Подстицање и
стипендирање
младих и
надарених за
научноистраживач
ки рад

Створени делимични услови за очување и
развој научноистраживачког подмлатка кроз
стипендирање 588 студената докторских
академских студија, укључених у
научноистраживачки рад и 61 млади
истраживач (ученик); стипендије за учешће
67 студента и стипендиста на научним
скуповима, студијским боравцима и другим
облицима усавршавања у земљи и
иностранству
Стипендирано 588 студената докторских
академских студија

01

225.044.732
RSD
857.500
RSD
(7.800 EUR)
1.381.668
RSD
(12.600 EUR)

01

187.807.756
RSD

Финансирани материјални трошков 80 НИО
за 588 студената докторских академских
студија ангажованих на пројектима
Министарства

01

22.894.800
RSD

Стипендирано 61 ученика завршних разреда
средње школе који су освојили једно од
прва три места на међународним
олимпијадама

01

12.558.593
RSD

18 студената последипломских студија
учествовало на скуповима у земљи,
иностранству и студијским боравцима у
иностранству

01

386.027
RSD

36 стипендиста учествовало на скуповима у
земљи, иностранству, студијским боравцима
у иностранству и другим облицима

01

1.083.096
RSD
1.381.668

19.1.

Пројекат:
Стипендирање
студената
докторских
студија

19.2.

Пројекат:
Материјални
трошкови
укључивања
стипендиста на
пројекате
Министарства
Пројекат:
Стипендирање
младих
истраживача
(ученика завршних
разреда средњe
школе)
Пројекат:
Учешће студената
последипломских
студија на
скуповима у
земљи,
иностранству и
студијским
боравцима у
иностранству
Пројекат:
Учешће
стипендиста на

19.3.

19.4.

19.5.

01
06

06

15

15

6.600.000
RSD
2.840.000
RSD
(25.800 EUR)

од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

Стратегија
научног и
технолошког

345

19.6.

скуповима у
земљи,
иностранству,
студијским
боравцима у
иностранству и
другим облицима
усавршавања
Пројекат:
Трошкови пријаве
и одбране
докторске
дисертације
стипендисте
Министарства
Програм:
Набавка научне и
стручне
литературе из
иностранства и
приступа
електронским
научним и
стручним базама
података
Пројекат:
Набавка научне и
стучне литературе
из иностранства

усавршавања

01

14.731.000
RSD

01

82.699.924
RSD
42.421.095
RSD
(385.600 EUR)
2.866.062
RSD
(26.100 EUR)
24.010.397
RSD
21.983.227
RSD
(199.900 EUR)
2.416.062
RSD
(21.900 EUR)
30.670.726
RSD
11.657.868
RSD (106.600
EUR)

21.

Програм:
Издавање научних
публикација и
одржавања
научних скупoва

Објављени резултати научних истраживања
у 459 научних публикација и на 130 научних
скупова у Републици Србији, у међународна
научна удружења укључена 42
научностручна друштава

06

06

01
06

06

15

Пројекат:
Издавање научних
часописа у
Републици Србији

Суфинансирано 180 домаћих научних
часописа

01
06

15

21.2.

Пројекат:
Издавање
монографија у
Републици Србији

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

01

Пројекат:
Национални
цитатни индекси и
библиометријска
анализа часописа

21.1.

314.460
RSD
857.500
RSD
(7.800 EUR)

01

20.2.

20.1.

развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

Суфинансирано 13 пријава и одбрана
докторских дисертација за стипендисте
Министарства

Доступна страна научна литература и
приступ електронским базама података у
три индексне електронске публикације, 21
електронских база података са часописима у
пуном тексту (40.000 наслова часописа), 2
електронске базе књига у пуном тексту, као
и наставак доделе DOI бројева чланцима у
58 домаћих часописа; доступна домаћа
електронска база података цитатног индекса
за 384 часописа
Доступне иностране три индексне
електронске публикације, 21 електронских
база података са часописима у пуном тексту
(око 40.000 наслова часописа), две
електронске базе књига у пуном тексту и
додела DOI бројева за 58 домаћих
електронских часописа
Доступна електронска домаћа база података
националног цитатног индекса са
библиометријском анализом за 587 домаћа
часописа и база са 156 домаћим часописом у
пуном тексту

20.

RSD
(12.600 EUR)

Суфинансирано 279 објављених научних
монографских дела

01
06

147.861.954
RSD
114.671.917
RSD
(1.040.500
EUR)

133.130.954
RSD
114.671.917
RSD
(1.040.500
EUR)

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду

346

21.3.

Пројекат:
Одржавање
научних скупова у
Републици Србији

235 суфинансираних научних скупова у
земљи

01
06

15

21.4.

Колективна
чланарина у
међународним
удружењима

42 остварена чланстава НИО и научних
друштава у међународним научним
организацијама

01

22.

Програм:
Истраживања у
области
технолошког
развоја

Финансирано 273 пројекта; повећан број
техничких решења за 5%; повећана
инфраструктурна опремљеност
научноистраживачких организација за 5%;
повећан број патентних решења за 5%;
повећан број комерцијалних патената за 5%;
Финансирано 273 пројекaта; повећан број
техничких решења за 5%; повећана
инфраструктурна опремљеност
научноистраживачких организација за 5%;
повећан број патентних решења за 5%;
повећан број комерцијалних патената за 5%

01

Финансирано 99 иновационих пројеката;
финансирано 27 пријава физичких лица
регистрованих иноватора

Резултат пројекта је избор најбоље
технолошке иновације (финално такмичење
је емитовано на РТС)

22.1.

23.

23.1.

Пројекат:
Финансирање
пројеката у
области
технолошког
развоја по Јавном
позиву из
2010.године
Програм:
Подстицај развоја
иновационе
делатности у 2012.
години (по Уредби
о реализацији
програма у 2011.
години )
Пројекат:
Реализација
пројекта најбоља
технолошка
иновација

24.830.000
RSD
8.780.000
RSD
(79.800 EUR)
450.000
RSD
(4.100 EUR)
3.188.801
RSD

од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године
Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије у периоду
од 2011. до 2015.
године

2.895.671.625
RSD
55.544.390
RSD
(505.900 EUR)

/

2.895.671.625
RSD
55.544.390,00
RSD
(505.900 EUR)

/

01

48.853.393
RSD

/

01

10.000.000
RSD

/

06

01
06
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2. Министарка

проф. др Славица Ђукић Дејановић

3. Делокруг

На основу члана 13. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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.

Управа за биомедицину;
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних Агенција за лекове и медицинска средства Србије; Републички фонд за здравствено
осигурање; Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Агенција
овлашћења
за акредитацију здравствених установа Србије; Црвени крст Србије; Комора
биохемичара Србије; Лекарска комора Србије; Стоматолошка комора Србије;
Фармацеутска комора Србије

Стручне службе Сектора за организацију здравствене службе Министарства здравља (у даљем
тексту: Министарство), сачиниле су Кадровски план за здравствене установе из Плана мреже
здравствених установа за 2013. годину, који представља максимални број запослених у здравственим
установама из Плана мреже, односно у свакој појединачној здравственој установи, у одговарајућој
буџетској години. У периоду септембар – децембар 2013. године је по одлуци Комисије за кадрове
здравствених установа у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, Републичким фондом за здравствено осигурање и здравственим установама из Плане мреже
здравствених установа са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, формирана база
кадрова наведених установа са неопходним и доступним подацима, а затим су први пут израђени
појединачни кадровски планови за здравствене установе са територије Аутономне покрајине Косово
и Метохија. Такође припремљен је основ за доношење Кадровског план за здравстствене установе из
Плана мреже здравствених установа за 2014. годину.
У наведеном периоду размотрено је 1.186 захтева за одобравање специјализација и ужих
специјализација за здравствене раднике и здравствене сараднике, од тога донето је 1.000 решења
којима је дата сагласност на Одлуку о одобреним специјализацијама и ужим специјализацијама.
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Организовано је полагање стручног испита за 4.034 здравствених радника и здравствених сарадника.
Обрађено је 108 предмета за доделу звања примаријус. Дато је 48 сагласности и мишљења на статуте
здравствених установа и донето је 176 решење по одлуци Комисије за процену здравствених
технологија. Дато је покровитељставо за 20 струковних удружења.
На основу Правилника о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из
прве помоћи, начин стицања дозволе-лиценца, изглед и садржај дозволе - лиценце („Службени
гласник РС“, број 33/11), издато је 368 дозвола-лиценци.
Настављено је хармонизовање прописа са прописима Европске уније у области лекова и
медицинских средстава, увођењем система централизованих јавних набавки и утврђивањем највиших
цена лекова. Настављене су активности које се односе на унапређење здравствене заштите лица
оболелих од ретких болести на начин који је омогућио да се обухвати већи број ових лица за чије
лечење се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.
У овом периоду обављале су се активности које се односе на даље унапређење система
обавезног здравственог осигурања и остваривање права из обавезног здравственог осигурања
осигураних лица, пре свега кроз давање сагласности на Листу лекова који се прописују и издају на
терет средства обавезног здравственог осигурања, упућивања лица на лечење у иностранство, као и
обим и садржај здравствене заштите која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог
осигурања.
Издате су сагласности на извоз и увоз узорака крви и крвних деривата и другог биолошког
материјала (размотрено 664 захтева, издато 1.295 сагласности).
У Одсеку за програмску здравствену заштиту обављене су следеће активности: сачињен
Предлог програмске структуре буџета према новом Методолшком упутству Министарства
финансија; упућени иновирани Национални програми за рано откривање карцинома дојке, грлића
материце и дебелог црева на усвајање, објављене Уредбе Владе; сачињени су протоколи и клинички
путеви за скрининге, акциони планови, предлог неопходне опреме за здравствене установе, план
едукације кадра ради спровођења скрининга и план рада оба мобилна мамографа за 2013.годину;
едуковано је 25 лекара за супервизоре и 16 цитоскринера; сачињена је анализа о спровођењу
скрининга: а) укупан исход скрининга карцинома дојке (жене од 50-69 године) за 27 домова здравља:
позваних 36,95% (64.808 жена), одзив 37,7% у коме је план за 2013. годину испуњен – обухват већи
од 20%; б) укупан исход скрининга карцинома грлића материце (жене од 25 – 64 године) за 12 домова
здравља: позваних 48% (87.875 жена), одзив 47,9%- обухват већи од 20%; в) укупан исход скрининга
карцинома дебелог црева (грађани 50-74 године) за 20 домова здравља: позваних 14,7% (36.862
грађана), одзив 61,4%. Представници Одсека учествовали су у изради Предлога националних
програма: превенције и контроле реуматских болести, превенције и контроле цереброваскуларних
болести, за превенцију и лечење астме и хроничних опструктивних болести плућа, за рани развој
деце, за превенцију и контролу гојазности деце и омладине, унапређења здравља старих; Националне
стратегије за ретке болести и Националне стратегије за унапређење сестринства и бабиштва у
Републици Србији; као и праћење примене Посебног протокола за заштиту деце од злостављања и
занемаривања. Представници Одсека учествовали су у формирању 160 тимова у здравственим
установама, утврђивању приоритета у финансирању пројеката и избор пројеката у оквиру Јавног
позива за Национални програм онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Национални
програм превенције лечења и контроле кардиоваскуларних болести, програма „Подстицање
активности стручних организација, савета и удружења” и програма унапређења здравља посебних
групација становништва-спровођење плана о здравственој заштити Рома. Пројекти су праћени,
оцењивани и уношени у електронску базу података. Поднета је иницијатива за доношење Уредбе о
издавању доплатних поштанских марака за Црвени крст Србије и Друштво Србије за борбу против
рака. Прeглeдано је приближно 500 фaктурa о спроведеној здравственој заштити лицa кoja сe нaлaзe
нa издржaвaњу кaзнe зaтвoрa, aзилaнaтa и лица којима су изречене мере обавезног психијатријског
лечења и чувања. Одсек за програмску здравствену заштиту прати Пројекат „Спровођење Акционог
плана о здравственој заштити Рома”, који спроводи 75 медијаторки у 59 локалних самоуправа са
циљем унапређења здравља Рома, нарочито жена и деце, побољшања доступности здравствене
заштите, нивоа информисаности о здрављу и смањењу неједнакости.
Укупни резултати рада здравствених медијаторки до 30. новембра 2013. године, су: током
првих посета обухваћено и евидентирано 137.800 Рома, и то 45.474 жена, 42.339 мушкараца и 49.987
деце; урађено је 36.241 првих посета ромским породицама. Уз помоћ здравствених медијаторки
16.376 одраслих Рома изабрало је лекаре опште медицине, 10.343 жена изабрало специјалисту
гинеколога, а за 9.115 деце (узраст од рођења до 18 године) родитељи су изабрали лекара
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специјалисту педијатрије. Уз подршку здравствених медијаторки оверене су здравствене књижице за
10.689 Рома и обезбеђена лична документа за још 2.754 Рома. На крају 2013. године без личних
докумената је било 14,9% жена и 16,12% мушкараца. Од укупно 2.891 деце, узраста 0-1 године, није
вакцинисано 388 деце (13,42%). Уз помоћ здравствених медијаторки вакцинисано је 25.759 деце,
узраста од 0 – 15 године живота, чиме је премашен план за 132,33%. Од евидентираних 7.535
трудница, контролисало је своје здравље свега 7,52% (613), а уз помоћ здравствених медијаторки
3.374 трудница контролисало је своје здравствено стање, односно 44,78%. Од 3.899 породиља
контролисало је здравље свега 2,77%, а уз помоћ здравствених медијаторки контролисало је здравље
16,57%. Уз подршку здравствених медијаторки које су чланови тима дома здравља за спровођење
скрининга, укључене су Ромкиње у организовани скрининг, тако да је урађено 546 мамографија.
Систематски преглед код гинеколога је урадило 13,69% Ромкиња, а уз помоћ здравствених
медијаторки прегледано је 9.802 жена или 33,16%. У ромским насељима од 2009. године до 2013.
године подељено је 50.756 комада здравствено васпитног материјала и кондома; одржане су
радионице за 21.720 Рома; одржано је предавања за 5.365 Рома, а здравствене медијаторке су обавиле
укупно 15.0347 посета породици ради спровођења здравственог васпитања кроз планирани разговор.
У Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу, обављали су се послови припреме и
праћења имплементације ИПА пројеката, као и праћења међународних пројеката; припреме Прилога
за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА; сачињен је план активности у
оквиру Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије за 2013. годину; координиран је
рад Стручне групе Координационог тела за процес приступања Европској унији; обављена је
координација и стална коресподенција с представницима Европске комисије ради организовања
TAIEX радионица; координиран је процес стручне редактуре превода прописа Европске уније, у
процесу хармонизације домаћег законодавства са законодавством Европске уније; створени су
предуслови за учешће Министaрства у Програму Европске уније ,,Здравље за развој 2014-2020”.
Припремљен је Нацрт закона о потврђивању Европске повеље о правима пацијената. Припремљени
су предлози пројеката који ће бити финансирани из средстава међународне помоћи Владе Јапана,
Владе Народне Републике Кине, Владе Републике Италије (пројекти се односе на подршку
здравственом систему Републике Србије за реформе у области контроле малигних болести,
унапређење служби које ће реаговати у ванредним ситуацијама као и унапређење квалитета
здравствених услуга јачањем капацитета људских ресурса квалитета дијагностичке опреме).
Остварена је међународна билатерална сарадња – потписани су Меморандуми о разумевању у
области здравства са Републиком Хрватском и Републиком Македонијом, као и Споразум између
Министарства здравља и Департмана Великог Реда Сувереног Малтешког Реда у области
хуманитарне помоћи. Вршена је координација регионалне сарадње - активности Здравствене мреже
југоисточне Европе, као и регионалне Црноморске иницијативе и Радне групе за здравство и
фармацију. Мултилатерална сарадња се одвијала, пре свега, са Светском здравственом организацијом
(у даљем тексту СЗО) у припреми BCA Biennial Collaborative Agreement - двогодишњи колаборативни
споразум 2014-2015; ревидирана је листа Националних стручњака наше земље при СЗО. Образована
је Комисија за превенцију употребе дувана; спровођене су активности на Акционом плану контроле
дувана за период 2014-2015; покренута је иницијатива за поновно успостављање Савета за контролу
дувана; Делегација Европске уније одобрила је пројекат Унапређења контроле дувана у Србији, а као
партнер изабран је Национални институт за јавно здравље Финске. Координисана је имплементација
Прoтoкoлa o вoди и здрaвљу и oбaвeзе кojи прoистичу из рaтификaциje. У оквиру овог сектора
реализовне су активности у вези са одржавањем IV Европског министарског борда здравља и
животне средине у Београду у оквиру Европског процеса животне средине и здравља СЗО.
Успостављена је сарадња са европским центрима за трансплантацију органа; припремљени су и
послати потписани Твининг споразуми Еуро Транспланта за срца и плућа АКХ болници у Бечу на
потпис. Реализоване су активности у вези са организацијом посета, предавања, састанака, мисија
страних експерата, као и страних делегација Републици Србији, као и именовања, организације
путовања и припрема наших стручњака и делегација за европске и интернационалне скупове и
билатералне посете.
У оквиру Одељења за санитарну инспекцију, 157 санитарних инспектора извршило је 69.382
прегледа и то: у објектима за производњу и промет хране и предмета опште употребе 41.075; у
објектима за обављање здравствене делатности 5.764; у образовно-васпитним установама 9.107; у
објектима кухиња 3.800 и објектима јавног водоснабдевања 1.630. Донето је 14.882 решења у
првостепеном управном поступку, поднето је 2.669 захтева прекршајном суду, 65 захтева за
привредни преступ, изречене су и наплаћене 4.242 мандатне казне. Санитарни инспектори за
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гранично подручје извршили су контролу 507.116 путника у међународном саобраћају, прегледане су
3.332 пошиљке и примљено је 29.880 захтева за увоз животних намирница и предмета опште
употребе. На аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, стављено је под здравствени надзор на колеру и
маларију 762 путника. На рачун Буџета Републике Србије уплаћено 147.340.403 динара, на име
трошкова поступка санитарних инспектора и на име републичке административне таксе.
У оквиру Одељење за здравствену инспекцију, 45 здравствених инспектора извршило је 9.652
инспекцијских надзора, и то: 5.793 у државним здравственим установама, 3.263 у приватном сектору
и 596 у социјалним и другим установама које обављају здравствену делатност. На рачун Буџета
Републике Србије, уплаћен је износ од 22.967.220 динара.
Инспектори Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства, извршили су на захтев
странке 441 надзор (60,7%), на основу пријаве 214 надзора (29,4%), 15 контрола извршења решења
(1,4%) и 21 редовни надзор (2,9%). У Буџет Републике Србије приходовано је 10.158.095 динара.
Инспектори Одељења за опојне дроге и прекурсоре, Сектора за инспекцијске послове,
извршили су 781 инспекцијских надзора правних лица која врше промет и употребу прекурсора и
обрадили су 833 захтева за издавање дозвола за извоз, односно увоз психоактивних контролисаних
супстанци; 471 захтев за издавање дозвола за извоз, односно увоз прекурсора; 87 захтева за издавање
дозвола за извоз, односно увоз супстанци ван списка прекурсора; 234 захтева за издавање дозвола за
извоз, односно увоз осталих супстанци. Раздужено је 21.027 дозвола за извоз, односно увоз
психоактивних контролисаних супстанци, односно прекурсора и оверено је 1.010 књига наркотика из
416 здравствених установа. Такође, урађени су квартални и годишњи извештаји за Међународни
одбор за контролу наркотика (INCB) о извозу/увозу опојних дрога, извозу/увозу психотропних
супстанци и извозу/увозу прекурсора. Представници Одељења су учествовали у раду Твининг
пројекта “Имплементација Стратегије за борбу против дрога-компоненте смањења понуде и
потражње“.
Управа за биомедицину је обављала послове који се односе на: прикупљање података о
евидентирању утрошених јединица крви и компонената крви у Републици, ради увида у потрошњу
резерви крви и компонената крви; сарадњу са Републичким секретаријатом за законодавство и
консултације у вези са предлозима прописа из области биомедицине, у циљу доношења истих;
попуњавање Упитника Савета Европе о броју прикупљених, тестираних и обрађених јединица крви и
компонената крви у Републици Србији ради укључивања у европску мрежу трансфузиолошких
служби, на основу којих података је објављена књига свих чланица Савета Европе као трајни
документ; попуњавање упитника о броју примењених јединица крви и комонента крви у
здравственим центрима Републике Србије ради укључивања Републике Србије у Европски пројекат
Blood supply management, на основу којих података је сачињен предлог документа о Blood supply
management; одржавање састанака и давање иницијативе на тему „Успостављање система квалитета
из области биомедицине у Републици“ на састанцима републичких стручних комисија.
Министарство здравља је у извештајном периоду припремило више решења, која је Влада
донела, и то: Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Решење о
давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2013.
годину, 05 број: 400-5077/2013 од 18. јуна 2013. године, Решење о давању сагласности на Правилник
о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
Решење о прихватању Програма рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2013.
годину, 05 број: 021-5076/2013 од 25. јуна 2013. године, Решење о давању сагласности на Правилник
о изменама и допунама правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, Решење о давању сагласности на Правилник о условима и начину
упућивања осигураних лица на лечење у иностранству, Решење о именовању председника и чланова
Етичког одбора Србије, Решење о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима
оствареним у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије 05 број: 41-813/2013 од 30. септембра
2013. године, Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о
Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања),
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о условима и начину упућивања
осигураних лица на лечење у иностранство и Решење о давању сагласности на Правилник о садржају
и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за
2014. годину.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Опис

I
Закон о правима пацијената

2.

Закон о заштити лица са
менталним сметњама

3.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
здравственој заштити

Статус

II
Овим законом уређују се права
пацијената приликом коришћења
здравствене заштите, начин
остваривања и начин заштите тих
права, као и друга питања у вези
са правима и дужностима
пацијената.
Овим законом ближе се уређују
основна начела, организовање и
спровођење заштите менталног
здравља, начин и поступак,
организација и услови лечења и
смештај без пристанка лица са
менталним сметњама у
стационарне и друге здравствене
установе.
Извршиће се одговарајуће измене
и допуне Закона о здравственој
заштити

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
30. децембра
2013. године

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
45/13
22. мај

Референтни
документ
V
План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

45/13,
22. маја

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

/

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. *Уредба о планирању и
*врсти роба и услуга за
8које се спроводе
. централизоване јавне
набавке

Правни основ

Опис

II
Члан 212а став 8.
Закона о здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05,
109/05 - исправка,
57/11, 110/12 - УС и
119/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

III
Овом уредбом уређују се
услови, начин и поступак
планирања потреба
здравствених установа за које
се спроводе централизоване
јавне набавке, као и врста
роба и услуга за које се
спроводе, а у циљу
успостављања финансијски
одрживог система
здравственог осигурања; с
обзиром да се централизоване
јавне набавке спроводе на
основу Плана
централизованих јавних
набавки који сачињава
Институт за јавно здравље
Србије, неопходно је уредити
поступак прикупљања,
обједињавања и анализе
планова потреба здравствених
установа, односно садржину и
поступак израде овог плана

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
29/13
29. март

Референтни
документ
V
/
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Уредба о изменама
Уредбе о критеријумима
за формирање цена лекова
за употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања на рецепт

2.

*са Министарством
спољне и унутрашње
трговине и
телекомуникација

3.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
корективном
коефицијенту, највишем
процентуалном увећању
основне плате,
критеријумима и
мерилима за део плате
који се остварује по
основу радног учинка, као
и начину обрачуна плате
запослених у

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„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 и 72/12)

Члан 4а став 3. Закона
о платама у државним
органима и јавним
службама („Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06-др.закон,
116/08-др.закон, 92/11,
99/11 -др. закон и
10/13)

Уредбом је створен правни
основ за усклађивање цена
лекова са променом курса
динарa и снижење цена лекова
и по том основу утицај на
смањење инфлације и
смањење финансијских
издатака Републичког фонда
за здравствено осигурање за
лекове који се прописују и
издају на терет средстава
обавезног здравственог
осигурања; због промене
курса динара у односу на евро
(средњи курс на дан 13.мај
2013. године у односу на
средњи курс на дан
6.новембар.2012. године)
постојећа цена лека је
помножена са корективним
коефицијентом 0,9872.
Корективни коефицијент
0,9872 израчунат је из односа
средњег курса на дан
13.05.2013. године у односу на
средњи курс 6.11.2012.
године; полазећи од тога да је
дошло до промене курса
динара, не само у односу на
евро, него и у односу на
валуте других референтних
земаља, прописано је да
паритет цене не може бити
виши од 70%, односно 88%,
односно 93%, односно 100% у
зависности од статуса лека
(генерички, оригиналан,
иновативан) за дан прерачуна
упоредивих цена лекова на
велико у динаре из члана 6.
став 5. и члана 9. став 4.
Уредбе, као и прерачуна CIP
цена у динаре из члана 11.
став 4. Уредбе, узима се 13.
мај 2013. Године;средњи курс
валуте према динару по
курсној листи Народне банке
Србије, који се користи за
прерачунавање у динаре
упоредивих и CIP цена, везан
је за дан прерачуна
Усклађивање са Законом о
буџетском систему, којим су
утврђена фискална правила,
односно прописано повећање
плате у априлу 2013. године, у
износу од 2%, као и
Закључком Владе 05 број:
121-3367/2013 од 23. априла
2013. године којим је
прописана основица за
обрачун и исплату плата у
здравственој делатности,

46/13
24. мај

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

46/13
24. мај

/

353

здравственим установама

4.

5.

Уредба о измени и
допунама Уредбе о
планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе
централизоване јавне
набавке

Члан 212а став 8.
Закона о здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05,
109/05 - исправка,
57/11, 110/12 - УС и
119/12) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Уредба о Националном
програму раног
откривања колоректалног
карцинома

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 и
45/13-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)

почевши од плате за април
2013. године, у износу од нето
2.605,23 динара; извршено је и
прилагођавање процентуалног
учешћа радног учинка у плати
запослених у здравственим
установама са планираним
повећањем плате у јавним
службама, почев од плате за
април месец 2013. године, у
износу од 2%, као и
утврђивања највишег
процентуалног увећања плате
Овом уредбом прописују се
врсте роба и услуга које се
спроводе у прелазном
периоду, односно у 2013. и
2014. години, на иницијативу
Републичког фонда за
здравствено осигурање, који у
овом моменту не располаже
капацитетима довољним за
спровођење централизованих
јавних набавки на начин
прописан Уредбом о
планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке
У рaзвиjeним зeмљaмa тoкoм
живoтa oд рaкa дeбeлoг црeвa
oбoли 1,2 милиона људи,
односно са приближно пола
милиона новооболелих,
250.000 умрлих особа, ова
болест је други водећи узрок
смртности од карцинома у
Европи. У Републици Србији,
малигни тумори дебелог црева
представљају другу најчешћу
локализацију малигних
тумора код оба пола, од које
сваке године приближно
оболи 4200 и умре 2600 особа;
више од 90% свих карцинома
открије се у особа старијих од
50 година; откривање болести
у преканцерозном стадијуму стадијуму доброћудног
полипа или у стадијуму
локализоване болести
омогућава потпуно излечење
у више од 85% (76%-90%)
оболелих; рано откривање
колоректалног карцинома се
спроводи коришћењем
скрининг теста у привидно
здравој, односно популацији,
која не показује знаке
болести; циљ Нaциoнaлног
прoгрaма раног откривања
колоректалног карцинома је
смањивање инциденције и
морталитета од ове болести и

49/13
5. јун
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6.

Уредба о Националном
програму раног
откривања карцинома
дојке

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 и 45/13др.закон) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-ус,
72/12)

7.

Уредба о Националном
програму
раног
откривања
карцинома
грлића материце

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 и 45/13др.закон) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,

у складу је са „Европским
смерницама за осигурање
квалитета скрининга
колоректалног карционома”
(Европске смернице) из 2010.
године
Рaк дojкe je глoбaлни
прoблeм jeр прeдстaвљa
нajчeшћи мaлигни тумoр кoд
жeнa у свeту, a у Републици
Србиjи je и jeдaн oд
нajчeшћих узрoкa прeврeмeнe
смрти кoд жeнa.; стoпe
мoртaлитeтa oд рaкa дojкe у
вeликoj мeри зaвиси oд
успeшнoсти спрoвoђeњa
прeвeнтивних прoгрaмa; у
Републици Србији 26% свих
oбoлeлих и 17,5% свих
умрлих жeнa збoг мaлигних
тумoрa имajу диjaгнoзу
кaрцинoмa дojкe; рaк дojкe je
нajчeшћи мaлигни тумoр кoд
жeнa у Рeпублици Србиjи;
свaкe гoдинe рeгиструje сe oкo
4000 нoвooткривeних
случajeвa oвe бoлeсти, штo
прeдстaвљa вишe oд
чeтвртинe свих мaлигних
бoлeсти кoд жeнa; од рaкa
дojкe гoдишњe умрe 1600
жeнa, штo чини oкo 18%
смртнoсти oд рaкa; кoд жeнa у
Рeпублици Србиjи, рaк дojкe
сe нajчeшћe oткривa у
oдмaклoj фaзи; Нaциoнaлни
прoгрaм раног откривање
карцинома дojкe je у склaду сa
прeпoрукaмa Свeтскe
здрaвствeнe oргaнизaциje,
чиjи je циљ „рaнo oткривaњe
рaкa дojкe, aдeквaтнa
диjaгнoстикa и тeрaпиja сa
циљeм смaњeњa мoртaлитeтa
и пoбoљшaњa квaлитeтa
живoтa жeнe”; овај прoгрaм
раног откривање карцинома
дојке има за циљ смањење
смртности жена од рака дојке
и побољшање квалитета
живота жене
Рaк грлићa мaтeрицe je
глoбaлни прoблeм, трeћи je пo
учeстaлoсти рaк у свeту и сa
вишe oд пoлa милиoнa нoвих
случajeвa свaкe гoдинe, чини
скoрo 9% свих случajeвa рaкa
кoд жeнa; жeнe су у
Републици
Србиjи ,2002.
гoдинe имaлe су нajвeћу
инцидeнциjу рaкa грлићa
мaтeрицe (27,3 нa 100.000) у
Eврoпи;
врeднoсти стoпа
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65/08, 16/11, 68/12-ус,
72/12)

8.

Уредба о измени Уредбе о
Националном
програму
раног
откривања
карцинома
грлића
материце

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 и 45/13др.закон) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-ус,
72/12)

инцидeнциje цeрвикaлнoг рaкa
у Републици Србиjи и дaљe су
мeђу нajвишим и приближнo
су
двoструкo
вишe
oд
прoсeчнe стoпe инцидeнциje у
Eврoпи; У Републици Србиjи
свaкoгa дaнa, у прoсeку oд
рaкa грлићa мaтeрицe, умру
двe
жeнe;
Нaциoнaлни
прoгрaм
раног откривање
карцинома грлића материце je
у склaду сa прeпoрукaмa
Свeтскe
здрaвствeнe
oргaнизaциjе;
Нaциoнaлни
прoгрaм
раног откривање
карцинома грлића материце
има
за
циљ
смањење
смртности жена од рака
грлића
материце
и
побољшање квалитета живота
жена
Рaк грлићa мaтeрицe je
глoбaлни прoблeм, трeћи je пo
учeстaлoсти рaк у свeту и сa
вишe oд пoлa милиoнa нoвих
случajeвa свaкe гoдинe, чини
скoрo 9% свих случajeвa рaкa
кoд жeнa; жeнe су у
Републици
Србиjи ,2002.
гoдинe имaлe су нajвeћу
инцидeнциjу рaкa грлићa
мaтeрицe (27,3 нa 100.000) у
Eврoпи;
врeднoсти стoпа
инцидeнциje цeрвикaлнoг рaкa
у Републици Србиjи и дaљe су
мeђу нajвишим и приближнo
су
двoструкo
вишe
oд
прoсeчнe стoпe инцидeнциje у
Eврoпи; У Републици Србиjи
свaкoгa дaнa, у прoсeку oд
рaкa грлићa мaтeрицe, умру
двe
жeнe;
Нaциoнaлни
прoгрaм
раног откривање
карцинома грлића материце je
у склaду сa прeпoрукaмa
Свeтскe
здрaвствeнe
oргaнизaциjе;
Нaциoнaлни
прoгрaм
раног откривање
карцинома грлића материце
има
за
циљ
смањење
смртности жена од рака
грлића
материце
и
побољшање квалитета живота
жена

83/13
28.септембар

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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Уредба о измени и допуни
Уредбе о планирању и
врсти роба и услуга за
које
се
спроводе
централизоване
јавне
набавке

Члан 212а став 8.
Закона о здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11,
110/12 - УС и 119/12)
и члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС“, 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Овом уредбом измењене су и
допуњене врсте роба и услуга
за
које
се
спроводе
централизоване јавне набавке
у
2014.
години,
на
иницијативу
Републичког
фонда
за
здравствено
осигурање - извршена је
измена Списка лекова који се
набављују у име и за рачун
здравствених установа у 2014.
години заменом једног лека и
допуном још једним леком

86/13
30. септембар

/

Одлука о изменама и
допунама
Одлуке
о
највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10 и
107/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

8/13
25. јануар

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

11.

Одлука о изменама и
допунама
Одлуке
о
највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10 и
107/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

22/13
8. март

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

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 и
107/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Овом одлуком утврђују се
највише цене на велико
лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт, а у складу
са критеријумима прописаним
Уредбом о критеријумима за
формирање цена лекова за
употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на
рецепт (,,Службени гласник
РС” број 108/12). Списак цена
лекова одштампан
је
уз
одлуку и чини њен саставни
део
Овом одлуком утврђују се
највише цене на велико
лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт, а у складу
са критеријумима прописаним
Уредбом критеријумима за
формирање цена лекова за
употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на
рецепт (,,Службени гласник
РС” број 108/12). Списак цена
лекова одштампан
је
уз
одлуку и чини њен саставни
део
Утврђене су цене на велико
лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања на рецепт; Одлуком
је омогућено усклађивање
цена лекова са променом
курса
динарa,
односно
снижење цена лекова и по том
основу утицај на смањење
инфлације
и
смањење
финансијских
издатака
Републичког
фонда
за
здравствено осигурање за
лекове који се прописују и
издају на терет средстава

46/13
24. мај

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

9.

10.
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13.

Одлука
о
Опште
Алексинац

оснивању
болнице

14.

Одлука
о
Опште
Аранђеловац

оснивању
болнице

15.

Одлука
о
оснивању
Опште болнице Бор

16.

Одлука
о
оснивању
Опште болнице Крушевац

Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)
Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)
Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)
Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)

обавезног
здравственог
осигурања; такође, створили
су се услови да се на тржиште
Републике Србије пусте у
промет нови лекови за
употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на
рецепт који су добили дозволу
за стављање у промет од
стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије
Оснива се Општа болница
Алексинац
у
Алексинцу;
обезбеђује се остваривање
општег интереса Републике
Србије у области здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање
здравствене службе, односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва
Нишког
управног округа
Оснива се Општа болница
Араншеловац у Араншеловцу;
обезбеђује се остваривање
општег интереса Републике
Србије у области здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање
здравствене службе, односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва Шумадијског
управног округа
Оснива се Општа болница Бор
у
Бору;
обезбеђује
се
остваривање општег интереса
Републике Србије у области
здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање здравствене
службе,
односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва
Борског
управног округа
Оснива се Општа болника
Крушевац
у
Крушевцу;
обезбеђује се остваривање
општег интереса Републике
Србије у области здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање
здравствене службе, односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва
Расински
управног округа

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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17.

Одлука
о
оснивању
Опште болнице Петровац
на Млави

18.

Одлука
о
оснивању
Опште болнице Чачак

19.

Одлука
изменама
и
допунама Одлуке
о
највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

20.

Одлука о измени и допуни
Одлуке о образовању
Координационог тела за
вођење
преговора
и
предлагање
мера
за
унапређење производње и
дистрибуције
имунолошких лекова у
институту
за
вирусологију, вакцине и
серуме "Торлак"

Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)
Чл. 46. и 48. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13 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 и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10 и
107/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

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 и 72/12) и члан 25.
ст. 1. и 2. Уредбе о
начелима
за
унутрашње уређење и
систематизацију
радних
места
у
министарствима,
посебним
организацијама
и
службама
Владе
(„Службени гласник
РС“, бр. 81/07 пречишћен
текст,
69/08 и 98/12)

Оснива се Општа болница
Петровац
на
Млави;
обезбеђује се остваривање
општег интереса Републике
Србије у области здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање
здравствене службе, односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва Браничевског
управног округа
Оснива се Општа болница
Чачак у Чачку; обезбеђује се
остваривање општег интереса
Републике Србије у области
здравствене
заштите
и
омогућава
несметано
функционисање здравствене
службе,
односно
обезбеђивање
адекватне
здравствене
заштите
на
секундарном нивоу за потребе
становништва
Моравичког
управног округа
Утврђене су цене на велико
лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања
на
рецепт
и
усклађивање цена лекова са
променом
курса
динарa,
односно снижење цена лекова
и
утицај
на
смањење
инфлације и финансијских
издатака
РФЗО;
такође,
створили су се 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
Због реконструкције Владе
(поделе
Министарства
финансија и привреде) за
члана Координационог тела
именован је и Министар
привреде

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

72/13
22. август

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

83/13
20.септембар

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

97/13
6. новембар

/
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21.

Одлука о изменама и
допунама
Одлуке
о
највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10 и
107/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 5.
Закона о платном
промету („Службени
гласник СPЈ”, бр. 3/02
и 5/03 и „Службени
гласник
РС”
бр.
43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) 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 и 72/12)

21.

Закључак
05 број: 401-934/2013
од 4. фебруара 2013.
године

22.

Закључак
05 број: 401-1372/2013 од
22. фебруара 2013. године

Члан 48. став 5.
Закона о платном
промету („Службени
лист СРЈ”, бр. 3/02 и
5/03 и „Службени
гласник
РС”,
бр.
43/04, 62/06, 111/09 –
др. закон и 31/11) 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 и 72/12)

23.

Закључак
05 број: 401-2543/2013-2
од 28. марта 2013. године

Члан 5. Закона о
преузимању обавеза
здравствених установа
према
веледрогеријама
по
основу набавке лекова
и
медицинског
материјала
и
претварању
тих
обавеза у јавни дуг
Републике
Србије
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и

Овом одлуком створени су
услови да се на тржиште
Републике Србије пусте у
промет нови лекови за
употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на
рецепт, a који су добили
дозволу за стављање у промет
од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије,
доступност
нових
7
иновативних
и
51
оригиналног лека
Наведеним
закључком
обезбеђује
се
несметано
функционисање здравствених
установа из Плана мреже
здравствених установа, на
начин којим се обезбеђује да
средства која се за ове намене
преносе
здравственој
установи из Републичког
фонда
за
здравствено
осигурање
не
могу
се
теретити
принудном
наплатом, односно да се у
2013.
години
принудном
наплатом не терете средства
за
отпремнине,
накнаде
трошкова за превоз на посао и
са посла, јубиларне награде
запосленима
Наведеним
закључком
обезбеђује
се
несметано
функционисање здравствених
установа из Плана мреже
здравствених установа, чији
се пословни рачуни налазе у
блокади, у 2013. години, на
начин којим се обезбеђује да
средства која се за ове намене
преносе
здравственој
установи из Републичког
фонда
за
здравствено
осигурање
не
могу
се
теретити
принудном
наплатом, односно на овај
начин
обезбеђује
се
и
реализација одредаба Закона о
буџетском систему
Утврђује
се
висина
појединачног
потраживања
сваке
веледрогерије
за
неизмирене
обавезе
здравствених установа из
Уредбе о Плану мреже
здравствених
установа
(„Службени гласник РС”, бр.
42/03, 119/04, 84/08, 71/09,
85/09, 24/10, 6/12 и 73/12),
према веледрогеријама по
основу набавке лекова и
медицинског материјала које

113/13
20. децембар

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

/

/

/

/

/

/
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члан 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)

24.

Закључак
05 Број 500-3745/2013 од
30. априла 2013. године

Члан 59. став 3.
Закона о здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС”,
бр.
107/05,
109/05 – исправка,
57/11, 110/12 – УС и
119/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,
67/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

су
здравствене
установе
створиле
изнад
износа
сразмерног дела Уговора
Предрачуна средстава за 2012.
годину, закључно са 30.
септембром 2012. године, а
према Прегледу који је
саставни део овог закључка, у
укупном
износу
од
4.999.657.079,54 динара
У току 2013. године из
средстава која се обезбеђују у
буџету Републике Србије за
лечење ретких болести лечиће
се као приоритет:-десеторо
деце која су оболела од ретких
урођених
болести
метаболизма, код којих је
болест дијагностикована до
18-те године живота, од којих
је осморо деце чије је лечење
започето у 2012. години из
средстава буџета, као и два
новооткривена
случаја
оболелих
од
наведених
болести;-оболели од ретких
болести из алинеје прве у
чијем лечењу се користи
ензимска
супституциона
терапија;-оболели од ретких
болести из алинеје прве и
друге за чије укључивање у
наставак лечења, односно за
започињање
лечења
из
средстава буџета Републике
Србије одлуку о лечењу на
терет ових средстава, доноси
посебна комисија за лечење
урођених
болести
метаболизма
која
је
формирана у Републичком
фонду
за
здравствено
осигурање, у складу са
прописима којима се уређује
садржај и обим права из
обавезног
здравственог
осигурања;
средства
за
финансирање оболелих из
овог закључка, обезбеђена су
у буџету Републике Србије за
2013. годину, на разделу 25 Министарство
здравља
у
оквиру програма 1802 - 09 Унапређење
здравља
становништва за болести
посебног
социјалномедицинског значаја, Пројекат
10 - здравствена заштита лица
оболелих од ретких болести,
на економској класификацији
464 - Дотације организацијама
обавезног
социјалног
осигурања,
утврђена
су

/

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

361

25.

Закључак
05 број: 11-3652/2013 од
30. априла 2013. године

26.

Закључак
05 број: 021-4616/2013 од
10. јуна 2013. године

27.

Закључак
05 број: 400-5002/2013 од
18. јуна 2013. године

28.

Закључак
05 број: 404-5070/2013 од

Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12), а у вези
члана 263. став 2.
Закона
о
раду
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13)
Члан 221. и члан 224.
Закона о здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС”,
бр.
107/05,
109/05-исправка,
59/11, 110/12- Одлука
УС и 119/12) 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 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12) и члан 59.
став 1. Закона о
буџетском
систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12)

Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади

средства у укупном износу од
130.000.000,00 динара, на
извору финансирања 01 приходи из буџета, остварени
по
основу
Закона
о
здравственом
осигурању
(„Службени гласник РС”, бр.
107/05,
109/05-исправка,
57/11, 110/12-УС и 119/12) и
Закона о играма на срећу
(„Службени гласник РС”, бр.
88/11 и 93/12)
Усвојен је Споразума о
продужењу
рока
важења
Посебног
колективног
уговора
за
здравствене
установе чији је оснивач
Република Србија, продужено
је
важење
наведеног
колективног уговора до 25.
јула 2013. године

/

/

Прихваћен је Извештај о раду
Управног
одбора
и
о
извршеном
надзору
Надзорног
одбора
Републичког
фонда
за
здравствено осигурање за
2012. годину, који је усвојио
Управни одбор Републичког
фонда
за
здравствено
осигурање на седници од 29.
марта 2013. године

/

/

Влада
је
сагласна
да,
индиректни
корисници
средстава Републичког фонда
за здравствено осигурање здравствене
установе
из
Плана мреже здравствених
установа („Службени гласник
PC”, бр. 42/06, 119/07, 84/08,
71/09, 85/09 и 24/10), изврше
повраћаj
више
пренетих
средстава Републичком фонду
за здравствено осигурање, за
извршена
плаћања
у
претходном периоду, а која су
утврђена у поступку контроле,
у износу од 306.623.275,00
динара; повраћај средстава
Републичком
фонду
за
здравствено
осигурање
здравствене установе из тачке
1. овог закључка извршиће се
у току 2013. године, у више
рата
Влада је дала сагласност да
Републички
фонд
за

/

/

/

/
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29.

18. јуна 2013. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
67/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Закључак
05 број: 401-5871/2013-1
од 12. јула 2013. Године

Члан 5. Закона о
преузимању обавеза
здравствених
установа
према
веледрогеријама
по
основу
набавке
лекова и медицинског
материјала
и
претварању
тих
обавеза у јавни дуг
Републике
Србије
(„Службени гласник
PC”, број 119/12) и
члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

* измењен је Закључак
Владе 401-2543/2013-2 од
28. марта 2013. године

30.

Закључак
05 број: 11-6566/2013 од
9. августа 2013. године

31.

Закључак
05 број: 11-9066/2013 од
25. октобра 2013. године

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

32.

Закључак
05 број: 401-10036/2013
од 25. новембра 2013.
године

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

здравствено осигурање у овој
години започне поступке
централизованих
јавних
набавки
за
потребе
здравствених установа у 2014.
години,
односно
пре
доношења
Финансијског
плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2014. годину, а највише до
износа
утврђеног
Финансијским
планом
Републичког
фонда
за
здравствено осигурање за
2013. Годину; на тај начин
превазићи ће се проблем
трајања поступака јавних
набавки
и
спречити
евентулане несташице лекова
и медицинских средства у
наредној години
Измењен
је укупан износ
средстава којим се утврђује
преузимање
обавеза
здравствених установа према
веледрогеријама по основу
набавке лекова и медицинског
материјала и претварању тих
обавеза у јавни дуг Републике
Србије

Усвојен
је
Споразум о
продужењу
рока
важења
Посебног
колективног
уговора
за
здравствене
установе чији је оснивач
Република Србија; продужен
је рок важења наведеног
колективног уговора до 31.
октобра 2013. године
Усвојен
је Споразум о
продужењу
рока
важења
Посебног
колективног
уговора
за
здравствене
установе чији је оснивач
Република Србија; продужен
је рок важења наведеног
колективног уговора до 31.
марта 2014. године
Влада се сагласила да се
изузетно до краја 2013.
године, изврши трансфер
средстава
здравственим

/

/

/

/

/

/

/

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

установама које су у блокади,
преко рачуна који не подлежу
блокади и то: рачуни за Плате,
Боловање
и
Набавка
медицинске опреме, а које се
финансирају из средстава
доприноса
за
обавезно
здравствено осигурање од
Републичког
фонда
за
здравствено осигурање

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта
I
Правилник
о специјализацијама и ужим
специјализацијама
здравствених радника и
здравствених сарадника

1.

Правилник о начину и
поступку чувања и
доступности документације
у овлашћеним
трансфузиолошким
установама, односно
болничким банкама крви
Правилник о номенклатури
здравствених услуга на
примарном нивоу
здравствене заштите

2.

3.

Правилник о ближим
условима за тестирање крви
и компонената крви

4.

5.

6.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
ближим условима за
обављање здравствене
делатности у здравственим
установама и другим
облицима здравствене
службе
Правилник o измeнaмa и
дoпунaмa Прaвилникa o
имунизaциjи и нaчину
зaштитe лeкoвимa
Правилник о утврђивању
Списка психоактивних
контролисаних супстанци

7.

8.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о

Референтни
документ

Правни основ
II

III

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

Члан 186. став 1. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник РС”,
бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11,
110/12 - УС и 119/12)
Члан 37. став 2. Закона о
трансфузиолошкој
делатности ("Службени
гласник РС" број 72/09)

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

10/13
30. јануар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

15/13,
14. фебруар

Члан 55. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”,
бр. 107/05, 109/05исправка, 57/11, 110/12-УС
и 119/12)
Члан 22. став 2. Закона о
трансфузиолошкој
делатности („Службени
гласник РС“, број 72/09)
Члана 49. став 3. и члан 58.
став 2. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник РС”,
бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11 и
119/12)

/

17/13
21. фебруар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

19/13,
27. фебруар

Члан 25. став 13. Закона о
заштити становништва од
заразних болести
(„Службени гласник РС”,
број 125/04)
Члан 8. Закона о
психоактивним
контролисаним
супстанцама („Службени
гласник РС“, број 99/10)
Члан 10. Закона о
евиденцијама у области

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

22/13
8. март

25/13
15. март

28/13
26. март

/
30/13

364

вођењу медицинске
документације, начину
уписивања података и
састављања извештаја

9.

10.

11.

12.

13.

Правилник о садржају
обрасца изјаве донора о
давању и коришћењу
репродуктивних ћелија у
поступку биомедицински
потпомогнутог оплођења
Правилник о садржају
обрасца изјаве о повлачењу
пристанка за давање и
коришћење репродуктивних
ћелија, као и потврди о
повлачењу пристанка и
уништењу датих
репродуктивних ћелија
Правилник о садржају
обрасца обавештења за лица
која се подвргавају поступку
биомедицински
потпомогнутог оплођења
Правилник о садржају
обрасца захтева за
изјашњење о даљем
поступању са
неупотребљеним
репродуктивним ћелијама,
односно неупотребљеним
раним ембрионима
Правилник о критеријумима
за избор и лабораторијско
тестирање репродуктивних
ћелија

14.

Правилник о условима за
обављање послова поступка
биомедицински
потпомогнутог оплођења

15.

Упутство зa прeвeнциjу и
сузбиjaњe бoлничких
инфeкциja изaзвaних
бaктeриjoм Clostridium
difficile
Правилник о Номенклатури
здравствених услуга на
секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите

16.

здравствене заштите
(„Службени гласник СРС”,
бр. 14/81, 24/85 – др.закон
и 6/89 – др. Закон и
„Службени гласник РС”,
бр. 44/91, 53/93 – др. закон,
67/93 – др. закон, 48/94 –
др. закон и 101/05 – др.
закон)
Члан 49. став 6. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)
Члан 50. став 8. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)

2.април

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

37/13
24. април

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

37/13,
24. април

Члан 36. став 8. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)
Члан 58. став 8. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

37/13,
24. април

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

37/13,
24. април

Члан 52. став 3. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)
Члан 14. став 9. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)
Члан 33. Став 1 и 3.
Закона о заштити
становништва од заразних
болести („Службени
гласник РС”, број 125/04)
Члан 55. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”,
бр. 107/05, 109/05-

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

41/13
10. мај

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

51/13
12. јун

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

52/13
16. јун

/

58/13
4. јул
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

исправка, 57/11, 110/12-УС
и 119/12)
Правилник о изменама и
Члан 147. став 7, члан 149.
допунама Правилника о
став 6. и члан 202. став 3.
начину контроле квалитета
Закона о лековима и
лекова и медицинских
медицинским средствима
средстава
(„Службени гласник РС“,
бр. 30/10 и 107/12)
Правилник о прехрамбеним Члaн 26. стaв 5. Зaкoнa o
адитивима
бeзбеднoсти хрaнe
(„Службeни глaсник РС”,
брoj 41/09)
Правилник o измeнaмa
Члан 25. став 13. Закона о
Прaвилникa o имунизaциjи и заштити становништва од
нaчину зaштитe лeкoвимa
заразних болести
(„Службени гласник РС”,
број 125/04)
Правилник
Члан 41. став 8. Закона о
о начину поступања по
правима пацијената
приговору, обрасцу и
(„Службени гласник РС“,
садржају записника и
број 45/13)
извештаја саветника за
заштиту права пацијената
Правилник о обрасцу и
Члан 40. став 2. Закона о
садржини службене
правима пацијената
легитимације саветника за
(„Службени гласник РС“,
заштиту права пацијената
број 45/13)
Правилник о начину и
поступку вођења евиденција
у овлашћеним
трансфузиолошким
установама
Правилник о садржају и
начину вођења евиденције,
као и врсти и роковима
чувања података у
поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења

Члан 38. став 4. Закона о
трансфузиолошкој
делатности („Службени
гласник РС“, број 72/09)

Члан 61. став 2. Закона о
лечењу неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС“,
број 72/09)
Правилник о висини
Члан 76. став 2. Закона о
трошкова насталих у
трансплантацији органа
поступку утврђивања
(„Службени гласник РС“
испуњености услова за
број 72/09), члан 68. став 6.
обављање послова
и члан 95. став 3. Закона о
трансплантације органа,
трансплантацији ћелија и
ткива и ћелија, банака ћелија ткива („Службени гласник
и ткива, биомедицински
РС“ број 72/09), члан 69.
потпомогнутог оплођења и
став 3. Закона о лечењу
трансфузиолошке
неплодности поступцима
делатности
биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник
РС“,број 72/09) и члан 51.
став 3. Закона о
трансфузиолошкој
делатности („Службени
гласник РС“, број 72/09)
Правилник о Јединственом
Члан 44. став 3. и члан 62.
регистру донора
став 3. Закона о лечењу
репродуктивних ћелија
неплодности поступцима

/
63/13
19. јул

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије
План развоја
здравствене заштите
Републике Србије
План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

63/13
19. јул

63/13
19. јул

71/13
9. август

71/13
9. август

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

82/13
17. септембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

82/13
17. септембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

82/13
17. септембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

85/13
27. септембар
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Правилник
о изменама и допунама
Правилника о
специјализацијама и ужим
специјализацијама
здравствених радника и
здравствених сарадника
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
садржају захтева, односно
документације за одобрење
клиничког испитивања лека
и медицинског средства, као
и начину спровођења
клиничког испитивања лека
и медицинског средства
Правилник о допуни
Правилника о условима за
производњу лекова, садржају
обрасца дозволе за
производњу лека и регистру
издатих дозвола за
производњу лекова
Правилник о ближим
условима за примену
физичког спутавања и
изолације лица са менталним
сметњама која се налазе на
лечењу у психијатријским
установама
Правилник o измeни
Прaвилникa o имунизaциjи и
нaчину зaштитe лeкoвимa

биомедицински
потпомогнутог оплођења
(„Службени гласник РС”,
број 72/09)
Члан 186. став 1. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник РС”,
бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13 - др. закон)

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

Члан 78. став 3. и члан 199. /
став 3. Закона о лековима
и медицинским
средствима („Службени
гласник РС“, бр. 30/10 и
107/12)

91/13
18. октобар

91/13
18. октобар

Члан 98. став 2. члан 103. /
став 7. и члан 104. Закона
о лековима и медицинским
средствима („Службени
гласник РС“, бр. 30/10 и
107/12)

91/13
18. октобар

Члан 48. став 2. Закона о
заштити лица са
менталним сметњама
("Службени гласник РС",
број 45/13)

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

94/13
30. октобар

Члан 25. став 13. Закона о
заштити становништва од
заразних болести
(„Службени гласник РС”,
број 125/04)
Правилник o спрeчaвaњу,
Члан 33. став 3. Закона о
рaнoм oткривaњу и
заштити становништва од
сузбиjaњу бoлничких
заразних болести
инфeкциja
(„Службени гласник РС”,
број 125/04)
Правилник о обрасцу
Члан 58. став 2. Закона о
извештаја о ценама лекова за лековима и медицинским
употребу у хуманој
средствима ("Службени
медицини чији је режим
гласник РС", бр. 30/10 и
издавања без рецепта
107/12)
Правилник о врсти и ближим Члан 12. став 3. Закона о
условима за образовање
заштити лица са
организационих јединица и менталним сметњама
обављање послова заштите
("Службени гласник РС",
менталног здравља у
број 45/13)
заједници
Правилник
Члан 186. став 1. Закона о
о изменама Правилника
здравственој заштити
о специјализацијама и ужим („Службени гласник РС”,
специјализацијама
бр. 107/05, 72/09 - др.
здравствених радника и
закон, 88/10, 99/10, 57/11,
здравствених сарадника
119/12 и 45/13 - др. закон)
Правилник o измeни и
Члан 25. став 13. Закона о

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

99/13
15. новембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

101/13
20. новембар

/

102/13
22. новембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

106/13
5. децембар

План развоја
здравствене заштите
Републике Србије

113/13
20. децембар

План развоја

118/13
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дoпуни Прaвилникa o
имунизaциjи и нaчину
зaштитe лeкoвимa

заштити становништва од
заразних болести
(„Службени гласник РС”,
број 125/04)

здравствене заштите
Републике Србије

30. децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Ред.
бр.
1.

2.

Назив

Резултат

I
Програм:
Уређење Управе у
области биомедицине

II
Укључене нове четири донор
болнице; 104 обављене
едукације здравствених радника
у земљи и иностранству из
здравствених установа у
Републици Србији; 10
обављених промоција
трансплантације; реализован је
41 донор, извршено 93
кадаверичне трансплантације
органа, од чега 72 бубрега, 17
јетри и четири срца; извршен
увоз седам МЋХ за
трансплантацију ћелија из
Светског регистра давалаца;
припремљен и израђен један
План потреба за крвљу и
компонентама крви у РС;
сачињен један нацрт документа
о организацији Службе
трансфузије у Републици Србији
3500 донетих управних мера у
поступку инспекцијског надзора;
2000 инспекцијских надзора по
пријави; 5000 редовних
инспекцијских надзора по
захтеву; 150 издатих дозвола за
увоз и извоз супстанци ван
списка прекурсора; 40
инспекцијских надзори
здравствених установа; 700
издатих дозвола за увоз и извоз
прекурсора; 120 инспекцијских
надзора у области
психоактивних контролисаних
супстанци и прекурсора; 500
инспекцијских надзора у области
лекова и медицинских средстава;
спроведен поступак 100
одобрења специјализација и
ужих специјализација за
здравствене раднике и
здравствене сараднике;
поступак полагања стручних

Програм:
Уређење и надзор у
области здравства

Финансирање
шифра извора
финансирања
01

01
15

Износ остварења/
извршења
III
41.648.770,79
RSD

Референтни
документ
IV
/////////////////////////////
///////////////////

575.352.958,28 RSD
60.231,44
RSD

/
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2.1.

Пројекат:
Надзор и контрола
здравствених установа

2.2.

Пројекат:
Надзор у области лекова
и дрога

2.3.

Пројекат:
Уређење здравственог
система

испита за 2992 здравствена
раднике и здравствена сарадника
са високом стручном спремом;
55 узорковање воде за пиће у
посебној контроли и
мониторингу; 38500
инспекцијских узорковања
предмета опште употребе; 33500
санитарних надзора над
саобраћајним средствима у
међународном саобраћају; 2300
узорковања хране у посебној
контроли и мониторингу; 9100
контролних санитарних надзора
на територији управних округа;
4900 захтева санитарних надзора
хране при увозу; 34250
санитарних надзора предмета
опште употребе при увозу; 3500
ванредних санитарних надзора
на територији управних округа;
49250 редовних санитарних
надзора на територији управних
округа
3500 донетих управних мера у
поступку инспекцијског надзора,
2000 инспекцијских надзора по
пријави, 5000 редовних
инспекцијских надзора по
захтеву
150 издатих дозвола за увоз и
извоз супстанци ван списка
прекурсора; 40 инспекцијских
надзора здравствених установа;
700 издатих дозвола за увоз и
извоз прекурсора; 300 издатих
дозвола за увоз и извоз осталих
супстанци опис; 120
инспекцијских надзора у области
психоактивних контролисаних
супстанци и прекурсора; 20
инспекцијских надзора у
лабораторијама за контролу
присуства ПКС; 500
инспекцијских надзора у области
лекова и медицинских средстава;
10 издатих сагласности за
употребу лека који садржи
психоактивне контролисане
супстанце за потребе клиничких
испитивања
Усвојен Закон о евиденцијама у
области здравства , усвојен
Закона о здравственој заштити
душевно болесних лица,
спроведен поступак 100
одобрења специјализација и
ужих специјализација за
здравствене раднике и

01

94.796.455,93
RSD

/

01

24.091.364,34
RSD

/

01

207.336.988,39 RSD
60.231,44
RSD

/

15
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2.4.

Пројекат:
Санитарни надзор

3.

Програм:
Превентивна
здравствена заштита

здравствене сараднике,
Спроведен поступак за доделу
назива примаријус за докторе
стоматологије и дипломиране
фармацеуте, Спроведен
поступак процене 600
здравствених технологија,
,поступак полагања стручних
испита за 2992 здравствена
раднике и здравствена сарадника
са високом стручном спремом
55 узорковања воде за пиће у
посебној контроли и
мониторингу; 98 решења о
санитарној сагласности на
идејни пројекат; 38500
инспекцијских узорковања
предмета опште употребе; 33500
санитарних надзора над
саобраћајним средствима у
међународном саобраћају; 2300
узорковања хране у посебној
контроли и мониторингу; 9100
контролних санитарних надзора
на територији управних округа;
4900 захтева санитарних надзора
хране при увозу; 3500
здравствених надзора над
путницима у међународном
ваздушном саобраћају; 34250
санитарних надзора предмета
опште употребе при увозу; 3500
ванредних санитарних надзора
на територији управних округа;
49250 редовних санитарних
надзора на територији управних
округа;110 сагласности на
решење о санитарној
сагласности за коришћење
објеката;135 рализација захтева
за сагласност на идејно решење
и коришћење објеката; 3450
ванредних санитарних надзора
Сачињене 24 анализе рада
ванболничких здравствених
установа и коришћење примарне
здравствене заштите, сачињене
24 aнализе рада стационарних
здравствених установа и
коришћење болничке
здравствене заштите, сачињене
24 aнализе одабраних
показатеља здравственог стања,
ажуриране 24 базе података о
организационој структури,
ажуриране 24 базе података о
кадровима, извршено 26
провера квалитета стручног
рада, сачињене 24 анализе
показатеља квалитета рада у
здравственим установама
округа, сачињене 24 анализе
задовољства корисника

01

249.128.149,62 RSD

/

01

2.147.379.893,56
RSD
255.727.099,66
RSD
23.112.581,60
RSD
4.490.795,24
RSD

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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15
08
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здравственом заштитом у
здравственим установама
округа, сачињене 24 анализе
задовољства запослених у
здравственим установама
округа, спроведено 18
едукативних активности
(едукација едукатора) за
промоцију здравља, спроведено
6 едукативних активности
едукација становништва за
промоцију здравља (семинар,
предавање, радионица),
одржано345 медијских
активности (конференције за
медије) из области промоције
здравља,прикупљено 312869
појединачних и збирних пријава
заразних болести , пријављено и
одјављено 247 епидемија
заразних болести, сачињено 23
годишња извештаја о заразним
болестима,прикупљено,обрађено
и супервизирано 37437
индивидуалних пријава о
новооболелим особама од
малигних тумора,
прикупљено,обрађено и
супервизирано 22981
индивидуална пријава о
новооболелим особама од
акутног коронарног синдрома,
прикупљено,обрађено и
супервизирано 16239
индивидуалних пријава о
новооболелим особама од
дијабетеса, сачињено 288
извештаја о здравственој
исправности воде за пиће,
сачињено 24 годишња
извештаја о здравственој
исправности намирница,
сачињено 24 годишња извештаја
о здравственој исправности
предмета опште употребе,
формирана 71 екипа за ванредне
ситуације у
институтима/заводима,
спроведен један едукативни
програма из области
антирабичне заштите,
регрутован и контролисан 21
давалац плазме за производњу
хуманог антирабичног серума,
сачињено 255 дневних
извештаја о епизоотиолошкој
ситуацији беснила са
Картограмом, спроведено 7
стручних надзора у
антирабичним станицама у
Републици Србији, сачињена
174 извештаја здравствених
установа о утврђеним
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3.1.

Програми јавног
здравља у функцији
института и завода за
јавно здравље

негативним случајевима беснила
код животиња које су нанеле
озледу људима, сачињено 5
извештаја здравствених установа
о утврђеним позитивним
случајевима беснила код
животиња, спроведено 1179
контрола спровођења
антирабичне заштите у случају
повреде људи од животиње са
лабораторијски потврђеним
беснилом, формирано шест
антирабичних станица у
Републици Србији са уведеном
електронском медицинском
документацијом
Сачињене 22 анализе рада
ванболничких здравствених
установа и коришћење ПЗЗ;
сачињене 22 анализе рада
стационарних здравствених
установа и коришћење болничке
здравствене заштите; сачињене
24 анализе одабраних
показатеља здравственог стања;
формиране 23 базе података о
организационој структури;
формиране 23 базе података о
кадровима; извршено 238
провера квалитета стручног
рада; сачињене 23 анализе
показатеља квалитета рада у
здравственим установама
округа; сачињене 23 анализе
задовољства корисника
здравственом заштитом у
здравственим установама
округа; сачињене 23 анализе
задовољства запослених у
здравственим установама
округа; спроведено 304
едукативних активности
(едукација едукатора) за
промоцију здравља; спроведено
1214 едукативних активностиедукација становништва за
промоцију здравља (семинар,
предавање, радионица); одржане
193 медијские активности
(конференције за медије) из
области промоције здравља;
прикупљено 257262 појединачне
и збирне пријава заразних
болести; пријављено и
одјављено 464 епидемије
заразних болести; сачињена 24
годишња извештаја о заразним
болестима; прикупљено
обрађено и супервизирано 37437
ИП о новооболелим особама од
малигних тумора-ажуриране 24
базе података о оболелим од
малигних болести; прикупљено,

01

921.277.540,62 RSD

План
развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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3.2.

Пројекат:
Подстицање активности
на омасовљавању
добровољног
давалаштва крви

3.3.

Пројекат:
Здравствена заштита
лица на издржавању
казне затвора и
извршење мера
безбедности обавезног
психијатријског лечења
и чувања
Програми јавног
здравља у функцији
завода за антирабичну
заштиту (заштиту од
беснила) „Луј Пастер”
Нови Сад

3.4.

обрађено и супервизирано 22981
ИП о новооболелим особама од
АКС-ажуриране 24 базе
података о оболелим од АКС;
прикупљено обрађено и
супервизирано 16239 ИП о
новооболелим особама од
дијабетеса-ажуриране 24 базе
података о оболелим од
дијабетеса; сачињено 288
извештаја о здравственој
исправности воде за пиће;
сачињена 23 годишња извештаја
о здравственој исправности
намирница; сачињена 23
годишња извештаја о
здравственој исправности
предмета опште употребе;
формирано 69 екипа за ванредне
ситуације у
институтима/заводима
Спроведено 3156 акција
добровољног давања крви; 183
организације Црвеног крста
обележиле значајне датуме за
добровољно давалаштво; 36 310
нових давалаца крви,
учествовало 4375 волонтера у
акцијама ДДК; подељено 16961
знакова признања за добровољне
даваоце крви, учествовало 16000
деце на конкурсу „Крв која
живот значи“;, обезбеђено
173088 јединица крви редовних
давалаца
Oбрађенa 203 пацијената на
издржавању казне затвора и
извршењу мера безбедности, над
28 пацијента спроведене мере
безбедности обавезног лечења
алкохоличара
Спроведен један едукативни
програм из области антирабичне
заштите; регрутован и
контролисан 21 давалац плазме
за производњу хуманог
антирабичног серума; сачињено
255 дневних извештаја о
епизоотиолошкој ситуацији
беснила са Картограмом;
спроведено седам стручних
надзора у антирабичним
станицама у Републици Србији;
сачињена 174 извештаја
здравствених установа о
утврђеним негативним
случајевима беснила код
животиња које су нанеле озледу
људима; сачињено пет извештаја
здравствених установа о
утврђеним позитивним

01

32.398.923,44
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

177.303.023,37 RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

2.510.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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3.5.

Програми јавног
здравља у функцији
Института за
вирусологију, вакцине и
серуме „Торлак”

3.6.

Програм јавног здравља
у функцији Завода за
биоциде

3.7.

Пројекат:
Спровођење плана о
здравственој заштити
Рома

случајевима беснила код
животиња; спроведено 1179
контрола спровођења
антирабичне заштите у случају
повреде људи од животиње са
лабораторијски потврђеним
беснилом; формирано шест
антирабичних станица у
Републици Србији са уведеном
електронском медицинском
документацијом
Вирусолошки обрађено 25
пацијената са другим
обољењима могуће
ентеровирусне етиологије,
анализирано 30 узорака М/Р
вируса; анализирано 65
материјала са изолацијом полио
и нон-полио ентеровируса;
тестирано 2762 на вирус грипа;
тестираних 30 трудница на
рубелу; обрађено 180 хуманих
узорака на вирусну хеморагичну
грозницу; урађено 90 ЕЛИЗА
тестова, урађено 159 ЕЛИЗА
тестова на В. Зостер инфекцију;
урађено 1970 молекуларних
тестова за доказивање
респираторних вируса; 30
тестираних на КРс; 30
тестираних на морбиле
Завод је у предвиђеном обиму и
континуитету реализовао
обавезе предвиђене уговором у
потпуности према плану за
2013.годину; спроведене мере
дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у 26 здравствених
установа (два два института за
јавно здравље, пет клиника,
седам специјалних болница,
осам института, два завода и два
института без стационара)
Имплементација плана о
здравственој заштити Рома:
Урађено 930 стоматолошких код
Рома; урађена 491 екстракција
зуба 4; урађене 25 зубне
протезе; урађене ДДД 118
стамбених јединица Рома,
урађено 158 инспекцијских
водних објеката и анализе воде
за пиће; спроведене здравствено
васпитне активности за 808
Рома, подељено13920 комада
промотивног материјала
(лифлети, брошуре); подељено
447 хигијенских пакета 3374
трудница у Ромским насељима
којима је обезбеђен лекарски
преглед; 4500 остварених
различитих видова социјалноздравствене подршке; 21.720

01

16.269.970,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

9.999.991,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

28.562.104,60
RSD
5.572.281,85
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

06
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3.8.

3.9.

Пројекат:
Контрола ТБЦ-а кроз
спровођење стратегије
директно опсервиране
терапије

Програм израда
стручних основа за
регистар повреда на раду

лица обухваћених пројектним
активностима; 9802 жена из
ромских насеља који су
обухваћене обавезним
систематским прегледима; 25759
деце у ромским насељима
обухваћене обавезном
имунизацијом; 1084 урађених
мамографија женама у ромским
насељима; 2709 одраслих Рома
вакцинисаних против тетануса
Нотификациона стопа
туберкулозе за 2012. годину је
била 17 регистрованих случајева
на 100.000 становника, у односу
на очекиваних 20 случајева на
100.000 становника, што говори
о значајном паду броја оболелих
од туберкулозе у Републици
Србији;
стопа успеха лечења нових
директно позитивних случајева
туберкулозе за 2011. годину
била 85%, у односу на
очекиваних 84%; стопа успеха
лечења лабораторијски
потврђених оболелих од
мултирезистентне туберкулозе
за 2010. годину је била 71%, у
односу на очекиваних 65%.
Напомена: због субакутног тока
болести (лечење траје 6-осам
месеци, а до потврде резултата
спутума, након завршеног
лечења, прође још 2-3 месеца),
према светским стандардима, у
овом тренутку се може
приказати нотификациона стопа
туберкулозе за 2012. и стопа
успеха лечења за 2011. годину.
Нотификациона стопа
туберкулозе за 2013. годину и
стопа успеха лечења за 2012.
годину биће доступни у јулу
2014. године.
**Напомена: лечење
мултирезистентне туберкулозе
траје у просеку две године, тако
да се, према светским
стандардима, стопа успеха
лечења у овом тренутку може
представити за 2010. годину, док
ће подаци за 2011. годину бити
допступни у јулу 2014. године
Формиран софтвер за
формирање јединствене базе
података о повредама на раду;
формиран Регистар повреда на
раду, усвојен дефинитивни
образац Извештаја о повреди на
раду; 400 здравствених и других
радника оспособљено за рад на

06
15

42.640.324,45
RSD
6.162.771,16
RSD

Стручно
методолошко
упутство за
спречавање и
сузбијање
туберкулозе у
Републици Србији
2010-2015.
План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
2010-2015.

01

1.500.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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3.10.

Програм утврђивања,
пријављивања и
регистрације
професионалних болести

3.11.

Пројекат:
Активности Канцеларије
за контролу дувана на
превенцији болести
насталих као последица
пушења

3.12.

Пројекат:
Унапређење рада службе
за здравствену заштиту
жена у области заштите
репродуктивног здравља
и планирања породице

3.13.

Пројекат:
Подршка односу
породице и детета у
раном детињству

3.14.

Пројекат:
Унапређење ХИВпревенције и заштите
особа под повећаним
ризиком од ХИВ-а 2009
до 2014. година

софтверу
Израђена ревидирана листа
професионалних болести,
израђен текст Нацрта новог
правилника за утврђивање
професионалних болести
Институт за јавно здравље
Републике Србије није доставио
податке у односу на индикаторе
задате у Плану за Владу
Републике Србије за
2013.годину уз образложење да
не располажу прелиминарним
подацима из истраживања
здравља становништва за 2013.
годину
Сачињен и одштампан Водич
добре клиничке праксе о
безбедном прекиду трудноће у
тиражу од 1000 примерака,
сачињен и одштампан Протокол
клиничких смерница за безбедан
прекид трудноће у тиражу од
1000 примерака, едуковано 279
гинеколога и медицинских
средстава о безбедном прекиду
трудноће; сачињена и
одштампана брошура за
пацијенткиње о савременом
приступу планирања породице у
тиражу од 10.000 примерака
Одржан симпозијум са 70
учесника, израђен програм за
едукацију здравствених радника,
одржано пет курсева,присутно
187 здравствених радника и
сарадника

1. Број ИКД укључених у
програм метадонске
супституционе терапије – 1.915;
2. Број КСР обухваћених
услугама ХИВ превенције –
2.812;
3. Број МСМ обухваћених
услугама ХИВ превенције –
13.975;
4. Број и проценат затвореника
обухваћених услугама ХИВ
превенције – 2.517;
5. Број младих Рома (13-30 год.)
обухваћених услугама ХИВ
превенције – 3.560;
6. Број и проценат деце у
институцијама/хранитељским
породицама (12-19 год.)
обухваћених програмом
едукације засноване на
животним вештинама (ЛСБЕ) –
266;
7. Број особа - припадника

01

1.500.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

8.702.209,73
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

842.322,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

06
15

2.000.000,00
RSD

202.501.482,75 RSD
2.641.800,11
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

Стратегијa за ХИВ
инфекцију и
АИДС у
Републици Србији
за период 2011 2015, Стратегијa
за борбу против
дрога у Републици
Србији за период
2009–2013.
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3.15.

Пројекат:
Рана дијагностика
Лајмске болести и
спровођења мера за
спречавање оболевања
од грознице Западног
Нила

вулнерабилних група који су
прошли процедуру добровољног
саветовања и тестирања (ДПСТ),
укључујући и преузимање
резултата – 4.590;
8. Број кондома подељених кроз
програмске активности
(теренске активности)
обележавање важних датума у
циљу подизања свести о значају
ХИВ превенције, ДПСТ центри
– 1.284.867 ком;
9. Број и проценат особа које
живе са ХИВ/сидом укључених
у програме у заједници – 187
(25%)
Рана дијагностика Лајмске
болести није рађена- није
склопљен уговор за ове
активности
-Спровођење мера за спречавање
обољевања од грознице
Западног Нила:
1.Мониторинг, мапирање
жаришта потенцијално
заражених комараца ВЗН у
наведеним срединама-планирано
356 редовних теренских
истраживања, урађено 851;
Планом предвиђено 95
ванредних теренских
истраживања , урађено 355;
2. Детекција ВЗН у популацији
комараца –број редовних и
ванредних узорковања на терену
планирано 6765, извршење
37500;број редовних и
ванредних анализираних
узорака-планирано 451,
извршење 1500;
3. Едукација здравствених
радника- одржано једно
предавање на тему: “Значај
вектора у трансмисији вируса
Западног Нила на хуману
популацију и мере спречавања и
сузбијања“;
4. Едукација на нивоу локалних
самоуправа: одржана
презентација Пројекта у марту
2013.г. и презентација резултата
Пројекта у новембру 2013.г. за
19 Завода за јавно здравље и 23
представника локалне
самоуправе; 5. Едукација
грађана: Едукација грађана
путем штампаних и
електронских медија, одржавања
акција, израде едукативног
материјала(флајера,постера...)штампани постери и флајери о
ГЗН и Лајмској болести, за дан
здравља организована промоција

01

12.000.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
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3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Пројекат:
Здравствена заштита
лица оболелих од ретких
болести
Пројекат: Успостављање
здравствене мреже за
рано откривање и
лечење болесника са
хроничним артритисима

Пројекат:
Праћење рада пројеката
за HIV/SIDU и
туберколозу од стране
ССМ-а

Пројекат:
Израда националног
програма за превенцију
и контролу можданог
удара
Пројека:
Спречавање слепила у
Србији код деце са
прематурном
ретинопатијом
Пројекат:
Унапређење здравствене

активности Завода у заштити од
вектора, било је више гостовања
стручњака завода на радију и
ТВ-у; објављивање текстова у
штампаним и електронским
медијима о активностима Завода
на Пројекту
За десеторо деце је пружена
здравствена заштита од ретких
болести

01

120,652,994,88 RSD

Одржано 55 семинара за лекаре
примарне здравствене заштите,
спроведена две промотивне
кампање, едуковано 1145 лекара
примарне здравствене
заштите,.одштампано 3000
приручника за лекаре примарне
здравствене заштите, обухваћено
80 домова здравља
одржан један симпозијум,
одштампано 20000 информатора
за пацијенте, сачињена
електронска база података за
болеснике са хроничним
артритисима
Инсталирање и одржавање онлине дашборд система за лако
праћење пројектних активности4/4, теренске посете -4/4,
састанци Савета за праћење
пројекта Глобалног фонда -5/4,
састанци Надзорног одбора
Савета за праћење пројекта
Глобалног фонда- 5/4, тренинг за
чланове Надзорног одбора-2/2,
дизајнирање и усвајање Водича
за одабир представника
цивилног сектора у Савету- 2/2,
координациони састанци
цивилног сектора-4/4,
одржавање веб сајта Савета 4/4,
дизајнирање и усвајање
документа о односу Савета за
праћење пројеката Глобалног
фонда са другим националним
телима- ½, састанци Комисије за
ТБ/ХИВ ко-инфекцију-4/4,
тренинг о основној улози Савета
и његовој улози у будућности1/1
Одржан један симпозијум уз
учешће 50 лекара, неуролога и
неурохирурга; у току
реализација више пројектних
циљева
Израђен софтвер за анализу
слике очног дна превремено
рођене деце

01

1.990.999,00
RSD

06

5.013.010,61
RSD
25.067,56
RSD

/

01

3.000.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

2.093.877,08
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

Обезбеђени лекови-цитостатици

01

247.057.735,22 RSD

/

15

/
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3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

4.

заштите обезбеђењем
лекова и медицинског
потрошног материјала
Пројекат:
Подршка спровођењу
Националног програма
онколошке здравствене
заштите „Србија против
рака”, са превенцијом,
раним откривањем и
лечењем малигних
тумора
Пројекат:
Подршка спровођењу
Националног програма
кардиолошке
здравствене заштите
Пројекат:
Унапређење здравствене
заштите обезбеђењем
медицинске опреме за
болести изазване
конзумирањем дувана

Пројекат:
Kaнцеларија за
превенцију малигних
болести

Програм:
Унапређење услова за
лечење

Спроведена медијска кампања,
едукован 1101 здравствени

01
08

радник
15

5.359.000,00
RSD
4.490.795,24
RSD
14.282.942,77
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

Одржано предавање из области
срчане инсуфицијенције за 19
лекара и седам медицинских
сестара из 16 домова здравља

01

5.759.055,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

Набављена медицинска опрема
(микроскопи за цитоскринерске
лабораторије,
видеоколонскопски стуб, опрема
за КОР биопсију дојке,
електрохирушка јединица,
колоноскопски штап, ренген
апарат, апарат за анестезију,
дигитални ренген апарат,
ултразвучни апарат... ) за 25
здравствених установа
Укупан исход скрининга
карцинома дојке (жене узраст од
50-69г) за 27 домова здравља:
обухват 36,95% (64 808 жена),
одзив 37,7% ;
укупан исход скрининга
карцинома грлића материце
(узраст од 25- 64 г) за 12 домова
здравља: обухват 48% (87.875
жена), одзив 47,9%
в) укупан исход скрининга рака
дебелог црева (узраст 50-74 г) за
20 домова здравља: обухват
14,7% (36.862 грађана), одзив
61,4%
Адаптирана и санирана 23
здравствена објекта на
републичком нивоу и набављена
опрема за 10 установа,
11aутологних трансплантација
матичних ћелија хематопоезе, 10
алогених трансплантација
матичних ћелија хематопоезе, 50
нових особа укључене у
едукативни програм за
приступање регистру донора
МЋХ; 720 обдукованих на
годишњем нивоу, 1221 дете са
инвалидитетом и њихових
родитеља обухваћени
саветовалишним радом,
адаптирано и санирано шест
здравствених објекта на
републичком нивоу и набављена
опрема за шест установа

01

536.850.147,52 RSD

/

01

9.750.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

996.793.036,54 RSD
386.591.884,13 RSD

/

11
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4.1.

4.2.

Пројекат:
Изградња и опремање
здравствених установа у
државној својини чији је
оснивач Република
Пројекат:
Обезбеђивање услова за
трансплантацију
матичних ћелија
хематопоезе код деце

Адаптирана и санирана 23
здравствена објекта на
републичком нивоу и набављена
опрема за 10 установа

01

427.552.693,61 RSD

/

11aутологних трансплантација
матичних ћелија хематопоезе, 10
алогених трансплантација
матичних ћелија хематопоезе,
програмско замрзавање
матичних ћелија хематопоезе
периферне крви-55 узорака(157
кеса), обрада матичних ћелија
хематопоезе периферне крви на
апарату Sepax-5, 3 обраде
матичних ћелија хематопоезе
периферне крви на магнетном
ћелијском сортеру у циљу
превазилажења неподударности
у ХЛА систему између примаоца
и даваоца,програмско
замрзавање моноједарних ћелија
периферне крви-8 узорака (27
епрувета),
програмско замрзавање
фибробласта-4 узорка, обрада
крви пупчаника на
апарату Sepax-пет узорака,
програмско замрзавање
матичних ћелија хематопоезе из
крви пупчаника-5узорака,
разговор са родитељима,
старатељима детета узрста испод
15 година које је у процедури
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе,
болесницима узраста преко 15
година који су у процедури
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе, даваоцем
матичних ћелија хематопоезе
узраста преко 15 година,
разговор са родитељима,
старатељима даваоца матичних
ћелија хематопоезе узрста испод
15 година-29 породица, израда
стандардних оперативних
процедура, Збрињавање и
праћење болесника после
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе који су
хоспитализовани на одељењу
педијатријске интензивне неге1болесник, мобилизација
матичних ћелија хематопоезе из
периферне крви болесника
узраста испод 18 година-11
болесника, мобилизација
даваоца матичних ћелија
хематопоезе, сродни делимично
подударни-3 даваоца, обрада 10
даваоца матичних ћелија
хематопоезе, едукован 21

01

31.713.364,93
RSD

/
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4.3.

Пројекат:
Пројекат унапређења
квалитета рада установа
у Нишком округу

4.4.

Пројекат:
Подстицање активности
стручних организација,
савета и удружења

4.5.

Пројекат:
БФ за финансирање
Црвеног крста Србије Јавна овлашћења
поверена Црвеном крсту
Србије

4.6.

Пројекат:
Изградња и опремање
здравствених установа
на локалном нивоу
Пројекат:
Пројекат Светске банке
„Енергетска ефикасност”

4.7.

пратиоца болесника за негу
болесника после
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе, започета
градња јавне/породичне банке
крви пупчаника,обрада 21
болесника- примаоца матичних
ћелија хематопоезе
Извршена обдукција 514
случајева код којих је смрт
наступила непосредно по
пријему на лечење, 720
обдукованих на годишњем
нивоу, код 578 случајева
подударност клиничке слике и
обдукционог налаза, код 451
случаја смрт наступила због
компликација основне болести
или повреде
Одржано 109 едукативних
кампања и радионица, одржано
шест конгреса и семинара
финансираних од Министарства
здравља, 1779 пацијената
едуковано за унапређење
здравих стилова живота и навика
1221 дете са инвалидитетом и
њихових родитеља обухваћени
саветовалишним радом,
обележено 14 значајних
светских и националних јавноздравствених датума путем
јавних акција и кампања,
оспособљено 120 младих за
вршњачке едукаторе у програму
борбе против трговине људима,
у оквиру бриге о старима
пружена помоћ и подршка 6048
старих особа, одржано 250
радионица, одштампано и
подељено 469515 лифлета
Адаптирано и санирано шест
здравствених објекта на
републичком нивоу и набављена
опрема за шест установа
Компонента А
(друга фаза Пројекта)
Клинички центар Ниш
Изградња нове централне
котларнице на гас за грејање
објеката и припрему санитарне
топле воде и паре са
централним системом за надзор
и управљање;
Компонента Б
Побољшање енергетске
ефикасности јавних зграда у
сектору здравља
Примена мера енергетске
ефикасности у јавним зградама,
односно здравственим
установама широм Србије. 19

01

1.599.998,74
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

3.107.373,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

335.160.000,00 RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

49.574.645,66
RSD

/

11

109.610.449,81 RSD

/
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4.8.

4.9.

Пројекат:
Пројекат Европске
инвестиционе банке
„Реконструкција
клиничких центара”
(Београд, Крагујевац,
Ниш и Нови Сад)

Пројекат:
Обезбеђење услова за
трансфузију и
трансплантацију органа
код одраслих

зграда у оквиру Клиничког
центра Ниш. и додатних 17 + 6
здравствених установа широм
Србијe
Клинички центар Ниш Завршено
пројектовање ,потписан уговор
за извођење радова,кренуло
извођење радова на
реконструкцији и изградњи
Клинички центар Војводине
пројектовање у завршној
фази,очекује се расписивање
тендера за извођење радова у
марту 2014 године
Клинички центар Крагујевац
У рађена драфт верзија главног
пројекта ,због захтева
руководства КЦК у припреми је
анекс уговора о пројектовању
ради одређених измена пројекта,
очекује се завршетак
пројектовања и расписивање
тендера за извођење радова у
мају месецу 2014 године
Кинички центар Србије
Урађена драфт верзија главног
пројекта у току су измене
одређених позиција у пројекту
очекоје се завршетак главног
пројекта у априлу 2014 године;
почетак радова на
реконструкцији предвиђен је
2015. године
Завод за трансфузију крви
Војводине:
- 50 нових особа укључене у
едукативни програм за
приступање регистру донора
МЋХ;
- 20 нових особа ХЛА и КИР
генотипизиране;
- Сви резултати генотипизације
несродних донора су похрањени
у електронску базу података и
путем протокола;
- Сви резултати генотипизације
несродних донора су похрањени
у електронску базу података и
путем протокола;
- Сви резултати генотипизације
несродних донора ће бити
послати у Национални регистар
МЋХ;
- 141 болесника којима је
извршена детекција и код 31
болесника идентификација антиХЛА антитела;
- Детекција анти-MICA и
комплемент везујућих антитела
није до сада вршена јер није
било пацијената са позитивним
CDC тестом а негативним
ЕLISA/Luminex тестирањима;

11
01

01

73.866.616,11
RSD
93.760.317,68
RSD

/

17.571.486,92
RSD

/

382

- Извршена детекција донор
специфичних анти-ХЛА
антитела (CROSS MATCH)
98 бубрежних болесника;
- Извршена генотипизација ХЛА
гена код 24 хематолошких
болесника;
- Извршена генозипизација ХЛА
и КИР гена код 41 сродних
донора болесника.
Институт за трансфузију крви
србије
- Регистар давалаца костне сржи
Србије (РДКС) је као члан
Светског регистра (Bone Marow
Donor Worldwilde – BMDW)
обезбедио одговарајуће
несродне доноре за
трансплантације седам
пацијената из Републике Србије
који немају подударног сродног
даваоца костне сржи. Такође,
обављено је претраживање
РДКС за потребе 14 болесника
из иностранства, по основи
упућених захтева за
претраживање од стране
надлежних институција чланица
Светског регистра;
- Институт за трансфузију крви
је обезбедио вођење Регистра
давалаца костне сржи Србије,
према стандардима и у складу са
водичима које прописује
Светски регистар и светска
асоцијација давалаца костне
сржи (WMDA)
- Обављена претраживање базе
података РДКС која броји 2548
типизираних давалаца са
теритирије Републике Србије, на
основи достављених захтева са
надлежних клиника за 29
болесника који немају
подударног сродног даваоца
костне сржи из Републике
Србије и 14 болесника из
иностранства;
- Извршене молекуларне
типизације високе резолуције:
Алела ХЛА класе I (A,B,C) код
245 пацијената и Алела ХЛА
класе II (DRB1, DRB3/4/5,
DQB1) код 245 пацијената;
- у РДКС се пријавило 763 нових
потенцијалних давалаца костне
сржи;
- Извршене молекуларне
типизације ниске резолуције
Алела класе I (A,B,C) - 1642 и
Алела ХЛА класе II (DRB1,
DRB3/4/5, DQB1) – 1148;
- За све до сада пријављене
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даваоце (укупно пријављених у
РДКС је 4060 ) изоловане су
ДНК, али нису за све урађене
типизације HLA- A,B,DRB1, већ
у складу са опредељеним
средствима за набавку реагенаса
за обављање делатности;
- у ИТКС типизирано укупно
2498 давалаца. Број
нетипизираних давалаца је 1319;
- Обезбеђена је перманентна
приправност екипа (екипу чине
два члана: лекар специјалиста
или молекуларни биолог и
лабораторијски техничар) 24 ч,
365 дана за рад на програму
кадаверичне трансплантације
органа;
- У оквиру базе података листе
чекањa за кадаверичну
трансплантацију органа која
обухвата ажурирање података за
574 болесника, из 51 центра за
хемодијализу, који улазе у
актуелно претраживање листе за
кадаверичну трансплантацију
бубрега обављено је
свакодневно ажурирање
података;
- Извршене аналазе за 30
кадаверичних донора
(типизација HLA- A,B,C,DR,DQ)
и финалне унакрсне реакције за
све позване болеснике;
- Анализе урађене током
кадаверичне трансплантације /
Типизација ХЛА за потребе
трансплантације (Антигена ХЛА
кл.I) код 120 кадаверичних
донора/потенцијалних примаоца,
(Антигена ХЛА кл.II) код 420
кадаверичних
донора/потенцијалних примаоца,
(Унакрсне реакције) код 642
кадаверичних
донора/потенцијалних примаоца
и (Анти-ХЛА антитела) код 624
кадаверичних
донора/потенцијалних примаоца;
- Уведена Луминекс технологија
омогућила је да се сви серуми
пацијената са листе чекања за
кадаверичну трансплантацију
бубрега испитају на присуство
анти-ХЛА антитела овом
методом веће осетљивости у
односу на стандардну;
- Луминекс испитивања антиХЛА антитела на присуство
анти-ХЛА код 720 пацијената са
листе чекања за кадаверичну
трансплантацију, специфичност
на појединачни Антиген ХЛА
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4.10.

Пројекат Светске банке
ДИЛС

4.11.

Пројекат:
Јавна овлашћења
поверена Црвеном крсту
Србије

4.12.

Пројекат:
Активности Друштва за
борбу против рака
Србије

5.

6.

7.

Програм:
Здравствена заштита
лица која се сматрају
осигураницима по члану
22. став 1. Закона о
здравственом осигурању
Програм:
Развој служби
палијативног
збрињавања у
Републици Србији
Програм:
Нефинансијска имовина
која се финансира из
националног

kл. I код 92 пацијента са листе
чекања за кадаверичну
трансплантацију, специфичност
на појединачни Антиген ХЛА
kл. II код 98 пацијента са листе
чекања за кадаверичну
трансплантацију
1. Компонента А
Унапређено финансирање у
примарној здравственој
заштити и здравствени
менаџмент
2. Повећана доступност
здравствене заштите рањивим
популационим групама
3. Унапређен квалитета
здравствене заштите
4. Унапређени информационокомуникационих технологија

11

203.114.818,21 RSD

/

183 организације Црвеног крста
су обележиле 31. мај, обучено је
16362 грађана за пружање прве
помоћи, одржано је 250
радионица;
183 организације Црвеног крста
које спроводиле промоцију
здравих стилова живота међу
младим, едуковано 144
предавача и инструктора за прву
помоћ,
6. 140 организација Црвеног
крста су обележиле 7. април ,
183 организације Црвеног крста
су обележиле 31. јануар, 9. 100
организација Црвеног крста су
едуковане на тему гојазности
код деце, на такмичењу из прве
помоћи учествовало 68 екипа и
1100 учесника, 183 организација
Црвеног крста је обележило 26.
јун
Спроведена едукација у
домовима здравља, школама,
продужницама/одборима,
одржани састанци за 300
учесника, објављени часописи и
публикације
Обезбеђена здравствена заштита
за осигуранике по члани 22.
Закона о здравственом
осигурању

01

7.400.000,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

29.353.156,00
RSD

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије

01

563.794.000,00 RSD

/

Адаптиран продтор у општим
болницама и клиничко
болничким центрима у
јединицама за палијативну негу

01

8.425.587,89
RSD

/

Реконструкција и доградња
Клинике за кардиохирургију КЦ
Ниш и рационализација
потрошње енергије у

11

49.149.434,90
RSD

/
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инвестиционог плана

8.

9.

Пројекат:
Развој интегрисаног
болничког
информационог система
и електронске
здравствене
документације
Напомена:
Пројекат финансира
Европска унија и њиме
управља Делегација
Европске Уније у
Републици Србији
Буџет:2.500.000 EUR (до
средине 2015. године)
Пројекат:
Управљање
медицинским отпадом
Напомена :
Национални програм
ИПА 2010 Област Развој људских ресурса
Пројекат финансира
Европска унија и њиме
управља Делегација
Европске Уније у
Републици Србији
Буџет: 6.000.000 EUR
(до краја 2012. године)

Специјалној болници за
психијатријске болести Горња
Топоница
Болнички информациони систем
(БИС) је уведен у девет болница
(ОБ Крушевац, Чачак, Пирот,
Кикинда, Панчево, Смедерево,
Параћин, Универзитетска дечја
клиника, Институт за онкологију
и радиологију Србије). Увођење
БИС-а је у току у КБЦ Звездари,
ОБ Ћуприја, ОБ Сомбор и у КБЦ
Бежанијска коса; даљи развој
електронског здравственог
досијеа

Израђен је Предлог закона о
измена и допуна одредаба
Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“,бр.
36/09 и 88/10), који се односе на
управљање медицинским
отпадом; завршен Предлог
националног плана за
управљање медицинским
отпадом; дате препоруке за
унапређење одрживости рада
постројења за третман
инфективног отпада,
систематизацију радних места за
оператере постројења и
дефинисање финансијских
потреба за рад централних места
и локалних места за третман
инфективног отпада;
акредитовани програми
континуиране медицинске
едукације (Здравствени савет
Србије) за здравствене раднике и
сараднике (четири програма) за
основни и виши ниво управљања
медицинским отпадом,
управљање фармацеутским
отпадом и надзором над
управљањем медицинским
отпадом; спроведена обука за
полазнике из фармацеутског
сектора и осталих здравствених
радника; објављен Правилник са
увођењем 10 часова у програме
свих медицинских школа који се
односе на управљање
медицинским отпадом; обављен
надзор над прикупљањем
историјског фармацеутског
отпада; више од 240 тона овог
отпада прво привремено
складиштено у здравствственим
установама (9 установа) и
извезено у Аустрију

/

/

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
2010-2015

/

/

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
2010-2015
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10.

Пројекат:
Имплементација
Националних скрининг
програма
Напомена :
Национални програм
ИПА 2009, Област „
Развој људских ресурса“
Пројекат финансира
Европска унија и њиме
управља Делегација
Европске Уније у
Републици Србији
Буџет: 6.600.000 EUR
Завршен јуна 2013.
године

11.

Програм:
Имплементација
Националне стратегије

Донет Правилник о
номенклатури здравствених
услуга на примарном нивоу
здравствене заштите;
оформљена Канцеларија за
превенцију малигних болести за
сва три скрининга у Институту
за јавно здравље Србије „др
Милан Јовановић Батут“;
урађени протоколи за изабране
лекаре, клинички путеви за
секундарни и терцијарни ниво
здравствене заштите,
методолошка упутства за сва три
скрининга и извештајни
обрасци; ова документа су
саставни део сва три национална
програма; урађена је ревизија
националних програма за сва три
скрининга; скрининг карцинома
дојке се спроводи у 12
општина/градова: Београд
(Стари Град, Палилула,
Лазаревац, Нови Београд и
Земун), Ваљево, Нови Сад,
Сента, Суботица, Краљево, Ниш,
Крагујевац; као подршка
скринингу ангажована су два
мобилна мамографа из Ниша и
Београда (од јануара је
обухваћено Панчево и Топлички
округ);
скрининг карцинома грлића
материце се спроводи у13
општина/градова: Београд
(Вождовац, Чукарица и
Палилула), Крушевац,
Трстеник, Варварин, Пожаревац,
Нови Сад, Ниш, Крагујевац,
Зрењанин, Нови Бечеј и Сремска
Митровица;
скрининг колоректалног
карцинома спроводи се у 20
општина/градова: Београд
(Вождовац, Чукарица,
Барајево,Сопот и Земун), Нови
Бечеј, Сечањ, Панчево,
Косјерић, Пожега, Ниш,
Дољевац, Крагујевац, Топола,
Кнић, Лесковац, Лебане,
Медвеђа, Власотинце и Црна
Трава; завршена инсталација
додатних седамнаест
мамграфских радних станица
чиме су комплетиране јединице
за мамографију и омогућена
потпуна дигитализације; израђен
сав промотивни материјал за
скрининг кампање сва три
програма
Тестиран је упитник за
истраживање у општој
популацији о коришћењу дрога;

/

/

/

/

План развоја
здравствене
заштите
Републике Србије
2010-2015

План развоја
здравствене
заштите
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за борбу против дрога,
твининг уговор
Напомена :
Tвининг уговор
Национални програм
ИПА 2010, Област –
Владавина права
Пројекат финансира
Европска унија и њиме
управља Делегација
Европске Уније у
Републици Србији
Буџет: 1.500.000 EUR
(до октобра 2014.
године)

12.

Програм:
Развој служби
палијативног
збрињавања
Напомена :
Национални програм
ИПА 2010, Област „
Развој људских ресурса“
Пројекат финансира
Европска унија и њиме
управља Делегација
Европске Уније у
Републици Србији
Буџет:4.100.000 EUR и
то 3.500.000 EUR
донација ЕУ, 600.000
EUR из буџета;
Досадашње извршење из
буџета РС износи
2. 699. 272,96 RSD

13.

Пројекат:
Jaчање положаја особа
са поремећајима
менталног здравља кроз
оснивање служби за
заштиту здравља и
укључивање у заједницу
ИПА 2011
5.170.000 EUR

извршена је секундарна анализа
података из Европског школског
истраживања о злоупотреби
алкохола и других дрога;
спроведена прилагођавања базе
превентивних програма у
Републици Србији која има за
циљ сагледавање активности
које спроводе различити актери
који су укључени у превенцију
злоупотребе психоактивних
супстанци; инсталиран софтвер
за унос и анализу података о
леченим зависницима од дрога у
четири референтне установе за
лечење болести зависности
(Београд, Нови Сад, Ниш и
Крагујевац); припреме нацрта
Стратегије за борбу против
дрога за период 2014-2020.
Година, су у току
Спроведена континуирана
медицинска едукација првог и
другог и трећег нивоа
палијативног збрињавања, као и
курс за социјалне раднике ;
завршена адаптација јединица за
палијативну негу у девет
здравствених установа; нацрти
докумената који детаљно
описују модел пружања услуга
палијативног збрињавања
развијени у оквиру Пројекта и
тестирани на терену; предлози
измене Закона о здравственој
заштити којима би се омогућило
оснивање нове врсте
здравствених установа – центара
за палијативно збрињавање;
централна комисија за лекове
РФЗО је разматрала предлог
листе есенцијалних лекова за
палијативно збрињавање;
израђен приручник за студенте
из палијативне медицине, у току
је извођење наставе
Израђен је Нацрт
трансформационог плана за 13
резиденцијалних институција и у
току је израда студија
изводљивости за трансформацију
за пет специјалних
психијатријских болница;
дефинисање свеобухватног
националног минимума
стандарда за комбиноване
службе утемељене у заједници;
одржана је радионица са циљем
да се анализира тренутни статус
пројекта, а након извештаја
независних ревизора које је
ангажовала Европска комисија,
који су то сугерисали; у току је

Републике Србије
2010-2015
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/
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процена пристиглих захтева по
основу конкурса за доделу
бесповратних средстава за
припрему невладиног сектора и
институција за процес
деинституционализације

389

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

2. Министар

проф. др Зорана Михајловић

3. Делокруг

На основу члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине обавља послове
државне управе који се односе на: енергетику; енергетски биланс Републике Србије;
нафтну и гасну привреду; стратегију и политику енергетске безбедности, израду
годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања
материјалних и других услова за реализацију тих програма; безбедан цевоводни
транспорт гасовитих и течних угљоводоника; нуклеарна енергетска постројења чија је
намена производња електричне, односно топлотне енергије, производњу, коришћење
и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; предузимање мера ради
обезбеђивања услова за функционисање јавних предузећа у областима за које је
Министарство образовано; надзор у областима из делокруга Министарства, као и
друге послове одређене законом. Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине обавља послове државне управе који се односе и на: основе заштите
животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; инспекцијски
надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и
технолошких истраживања и истраживања развоја у области енергетике и 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 и спровођење заштите природних
целина од значаја за Републику Србију; утврђивање услова заштите животне средине
у планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и
учешће у реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту
од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање хемикалијама и биоцидним
производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом;
управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; одобравање прекограничног
промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове
одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине са својством правног
лица, обавља послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и
вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење
стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар
загађујућих материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и
вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу
квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина;
управљање Националном лабораторијом; прикупљање и обједињавање података о
животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и
спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података
о животној средини и њихову процену; вођење података о најбољим доступним
техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине;
сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском
мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене
законом.

Агенција за заштиту животне средине;
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних Завод за заштиту природе; Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Јавно
предузеће „Електромрежа Србије”, Јавно предузеће „Транснафта”, Јавно предузеће
овлашћења
„Србијагас”, д.о.о „Сомбор Гас” за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса
из Сомбора; Јавно комунално предузеће „7. октобар”, Нови Књажевац; Јавно
предузеће „Врбас гас” за дистрибуцију природног гаса из Врбаса; Предузеће за
изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса „Југоросгаз” а.д.,
Београд; Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други октобар”,
Вршац; „РОДГАС” акционарско друштво за развој, одржавање гасне мреже и
дистирбуцију гаса Бачка Топола; Акционарско друштво за пренос и дистрибуцију
гаса „Гас-Феромонт” из Старе Пазове; Друштвено предузеће „Нови Сад гас” за
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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; Мешовито предузеће за производњу,
изградњу и промет „ЛП ГАС” д.о.о. из Београда; Друштво за изградњу и одржавање
гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас” д.о.о. Београд; Јавно предузеће за послове
дистрибуције гаса „Ковин гас”, Ковин; Друштво са ограниченом одговорношћу за
изградњу и одржавање дистрибутивне мреже „Ресава-Гас” из Свилајнца; Јавно
предузеће „Комуналац”, Нови Бечеј; Јавно предузеће „Гас Темерин”, Темерин; Јавно
предузеће за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „Елгас” Ј.П. Сента; Јавно
предузеће за дистрибуцију гаса „Срем гас”, Сремска Митровица; Предузеће за
инжињеринг и промет „Интерклима” д.о.о, Врњачка Бања; Јавно комунално стамбено
предузеће „ЕКОС” Житиште; 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 PETROL”, д.о.о. Стари
Трстеник; Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана Шабац”, Шабац; „SIGAS” д.о.о. Пожега; Акционарско друштво за
занатско-инсталатерске послове „Слога” Кањижа; Јавно комунално предузеће
„Београдске електране”, Нови Београд; Предузеће за производњу, промет и услуге
„Техноенергетика” д.о.о. Крушевац; Привредно друштво за дистрибуцију гаса
„Лозница-гас” д.о.о. у мешовитој својини Лозница; Акционарско друштво за
изградњу гасовода и дистрибуције гаса „Ужице-гас” а.д. Ужице; Јавно комунално
предузеће „Градска топлана”,Зрењанин

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине (у даљем тексту:
Министарство), обавља послове државне управе утврђене Законом о министарствима, с дугорочним
циљем да у Републици Србији буде повећана сигурност снабдевања енергијом и енергентима, да се
развије тржиште енергије и успостави одрживи развој енергетике, као и да Република Србија има
уређен интегрални систем заштите, унапређења и праћења стања животне средине, интегрисану
политику заштите животне средине са економском политиком и политиком других сектора и
обезбеђену здраву животну средину кроз спровођење европских стандарда.
У јулу 2013. године, припремљен је Нацрт стратегије развоја енергетике Републике Србије до
2025. године са пројекцијама до 2030. године. У периоду од 16. августа до 11. октобра 2013. године
овај документ је представљен јавности и одржано је шест јавних расправа у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу. Извештај о стратешкој процени утицаја представљен је јавности у периоду од
30. октобра до 25. новембра 2013. године.
У циљу праћења и контроле тржишних токова деривата нафте, повећања прилива у буџет Републике
Србије у делу наплате акциза и обезбеђења прописаног квалитета деривата нафте на тржишту Републике,

донета је Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте, а објављен је тендер за избор лица које
ће спроводити услугу обележавања (маркирања) деривата нафте.
У извештајном периоду, из надлежности заштите животне средине Народна скупштина је
усвојила два закона о изменама и допунама постојећих закона, а на седници Владе од 30. децембра
2013. године утврђена су и упућена Народној скупштини три предлога закона о изменама и допунама
постојећих закона из области заштите животне средине. Припремљени су нацрти: Закона о изменама
и допунама Закона о управљању отпадом, Закона о заштити животне средине и Закона о заштити
природе, за које су у периоду од 31. октобра 2013. године до 19. новембра 2013. године спроведене
јавне расправе. Припремљени су Нацрт уредбе о оцени прихватљивости и Нацрт уредбе о изменама
и допунама Уредбе о еколошкој мрежи. Припремљене су следеће одлуке: Одлука о изменама и
допунама Стратегије управљања отпадом за период 2010 – 2019. године, Одлука о утврђивању
Националног плана управљања отпадом који садржи азбест, Одлука о утврђивању Националног
плана управљања отпадним уљима и Одлука о утврђивању Националног плана управљања
медицинским отпадом и отпадом који потиче из здравствених установа и фармацеутским отпадом.
Наведени акти су били у процедури прибављања мишљења надлежних органа, од новембра 2013.
године, при чему сва мишљења нису добијена до краја децембра 2013. године.
Министарски савет Енергетске заједнице је усвојио листу Пројеката од интереса за
Енергетску заједницу (Projects of Energy Community Interest – PECI), као другу фазу израде
Енергетске стратегије Енергетске заједнице. На листи од 35 пројеката налази се 13 пројеката које је
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предложила Република Србија. Министарски савет је такође усвојио Оквир Социјалне стратегије у
Енергетској заједници.
На 11. Министарском савету Енергетске заједнице, одржаном 24. октобра 2013. године у
Београду усвојенe су одлуке којима се за нашу земљу утврђују начин и рокови имплементације
Директиве о великим ложиштима и за поједине одредбе Директиве о индустријским емисијама. У
току 2013. године Министарство је радило на формирању става Републике Србије поводом Предлога
одлуке коју је иницирао Секретаријат Енергетске заједнице, а која је усвојена на Министарском
савету у октобру 2013. године.
Сагласно међународно преузетим обавезама о имплементацији Директиве којом се намеће
обавеза земљама чланицама да држе минималне (обавезне) резерве нафте и деривата нафте,
иницирана је припрема Закона о робним резервама.
Припремљен је предлог Полазних основа за реструктурирање ЈП „Србијагас”. Ради
усаглашавања са Законом о енергетици у области гаса, потписана су 34 анекса Уговора о поверавању
обављања делатности од општег интереса између Владе Републике Србије и предузећа лиценцираних
за дистрибуцију природног гаса, чиме је испуњена обавеза прописана Законом о енергетици о
одређивању јавног снабдевача природног гаса.
На основу Одлуке Министарског савета Енергетске заједнице о примени Директиве за
обновљиве изворе енергије и измени члана 20. Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Републици
Србији је одређен обавезујући удео од 27% обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије
2020. годинe, као и рок за усвајање правног оквира Европске уније из области обновљиве енергије. У
складу са тим Министарство је доставило Енергетској заједници Национални акциони план за
коришћење обновљивих извора енергије и Документ о прогнозираној количини енергији из
обновљивих извора енергије, која ће бити размењена у оквиру механизама сарадње са другим
земљама чланицама Енергетске заједнице.
У фебруару месецу објављено је Обавештење о 317 слободних локација на територији 17
јединица локалне самоуправе за изградњу малих хидроелектрана. Пријавило се 183 страних и
домаћих инвеститора за 1.484 локација. Тројни меморандуми о разумевању између Министарства,
јединица локалне самоуправе и инвеститора потписан је за 212 локација са 91 инвеститором, од којих
је 27 страних инвеститора. Крајем децембра објављено је друго Обавештење о 143 слободне локације
на територији 20 јединица локалне самоуправе за изградњу малих хидро електрана укупне
инсталисане снаге 57 MW.
У овом извештајном периоду урађене су припреме за успостављање Децентрализованог
система управљања ЕУ фондовима (ДИС), кроз припрему докумената потребних за акредитациони
пакет. Припремљена је тендерска документација за одобрене пројекте из ИПА 2012 и ИПА 2013.
годину. У вези са програмирањем новог програмског периода ИПА 2 (2014-2017), усвојена је
Методологија за селекцију и приоритетизацију инфраструктурних пројеката за област управљања
отпадом и отпадним водама, у склопу документа „Национални приоритети за међународну помоћ
(НАД) за период 2014-2017.(2020)”. Министарство учествује у раду Централно европске иницијативе
(Central European Initiative - CEI), кроз рад Националног координатора за енергетику. Током 2013.
године реализоване су активности на пројекту „Унапређење сарадње у Југоисточној Европи помоћу
активности за јачање Регионалног савета за сарадњу (RCC)“ за чију реализацију је задужен CEI, а
који се финансира из вишекорисничког ИПА 2010 фонда (Instrument of Pre-accession Assistance – IPA
Multi-Beneficiary Regional Programme 2010). У оквиру италијанске донације протокол Antonione, за
финансирање су одобрени пројекти: „Унапређење мониторинга квалитета вода, седимента и
земљишта” и „Набавка опреме за ЈКП Видрак” из Ваљева, „Коришћење отпадног дрвета са Дунава
који се скупља на хидроцентрали Ђердап за производњу топлотне енегије у ЈП Јединство Кладово“,
„Прелазак постојећег система загревања воде са фосилног на соларни систем у Општој болници у
Сремској Митровици“ и „Замена постојећег система грејања на нафту са геотермалном водом у
Рехабилитационом центру Термал Врдник“. Кроз програм билетералне помоћи Јапана, одобрена је
набавка опреме за ЈКП „Регионална депонија Суботица” д.о.о., Агенцију за заштиту животне средине
и Брод лабораторију Аргус. Праћено је спровођење инфраструктурних пројеката у области животне
средине који се финансирају из ИПА средстава у циљу обезбеђивања помоћи у решавању проблема
које ови пројекти имају у имплементацији. Потписан је Уговор о наставку суфинансирања Пројекта
„Проширење канализационе мреже и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних
вода (ЦППОВ) – Линија муља” између Министарства и града Лесковца у вредности 347.000 евра. У
току 2013. године у оквиру Пројекта Норвешка помоћ енергетској политици Републике Србије у
области локалног енергетског планирања (Norwegian assistance to Serbian energy policy in the field of
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local energy planning), припремљено је Упутство за израду локалних енергетских планова у складу са
међународном праксом.
У оквиру реализације Пројекта „Подршка реформи државне управе у Србији у периоду 2010.
до 2013. године”, који спроводи Министарство правде и државне управе у сарадњи са Шведским
институтом за јавну управу, на основу расписаног позива за подношење захтева за реализацију
пројеката из средстава Пројектног фонда за институционални развој – PROFID-а, припремљен је
Концепт пројекта под називом „Израда Акционог плана за реализацију Националног програма
заштите животне средине”, који је Одлуком Надзорног одбора пројекта о избору пројеката у фази
предселекције у децембру 2013. године изабран, тако да је до краја године припремљена и прва радна
верзија Предлога пројекта (који је достављен PROFID-у 10. јануара 2014. године).
У новембру 2013. године, одобрен је Пројекат: „Први двогодишњи извештај Републике
Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе – UNFCCC (Вiennial update report)”, који
финансира Глобални фонд за животну средину.
У области заштите и унапређења квалитета ваздуха и заштите озонског омотача реализована
је већина планираних пројектних активности (мониторинг квалитета ваздуха у урбаној мрежи мерних
станица, набавка комплета опреме за исправно поступање са расхладним средствима, замена
технологије у једној од четири производне компаније, обележавање Дана заштите озонског омотача,
обука цариника и инспектора за заштиту животне средине).
У току 2013. године рипремљен је Упитник о анализи стања у области третмана отпадних
вода у Републици Србије за потребе израде Базе података о стању квалитета комуналних отпадних
вода у Републици Србији. Укупно 169 упитника је прослеђено општинама и градовима на територији
Републике (ЈКП и индустрије су извршиле попуњавање) и на основу њих је припремљен Нацрт
пресека стања у области третмана комуналних отпадних вода у Републици Србији. Брoдлaбoрaтoриja „Aргус” је у периоду од 13. августа до 26. септембра 2013. године учествовао у Трећем
заједничком испитивању реке Дунав (Joint Danube Survey 3 – JDS3), највећој међународној
истраживачкој акцији на рекама у 2013. години, које je oкупило 14 пoдунaвских зeмaљa у сaрaдњи сa
Eврoпскoм Кoмисиjoм и уз кooрдинaциjу Meђунaрoднe кoмисиje зa зaштиту рeкe Дунaв (ICPDR).
У циљу дугорочног очувања постојећег живог света и унапређења заштите и управљања
популацијама врста на територији Републике Србије, у оквиру Програма заштите биодиверзитета
реализовани су пројекти на основу анекса уговора потписаних у 2013. години. У оквиру Програма
заштите природе, у овом извештајном периоду због број:а припремљених студија заштите, по хитном
поступку припремљени су предлози уредби о проглашењу заштићених подручја I и II категорије, од
националног и регионалног значаја за Специјални резерват природе „Клисура реке Милешевке” и
Предео изузетних одлика „Камена Гора” и упућени су Влади на усвајање. За предлоге уредби о
проглашењу заштићених подручја СРП „Фељешана”, СРП „Кукавица”, СП „Промуклица” и СРП
„Прерасти у кањону Вратне”, спроведен је поступак јавног увида и јавне расправе и предлози су
упућени на мишљење надлежним министарствима. Такође, урађени су нацрти уредби о проглашењу
заштићених подручја – СРП „Мустафа”, СРП „Мала Јасенова глава” и ПИО „Озрен-Јадовник”.
У току 2013. године издате су 32 енергетске дозвола за изградњу енергетских објеката за
транспорт и дистрибуцију природног гаса.
Обављено је 9552 инспекцијска прегледа из области заштите животне средине од загађења,
хемикалија, биоцида и севесо постројења, опасног отпада, природних добара и ресурса и из области
опреме под притиском и електроенергетике. Донето је 1881 решење, поднето 158 прекршајних
пријава, 66 пријава за привредни преступ, 11 кривичних пријава и 168 забрана. Дежурна служба
Инспекција на услузи грађанима је формирана у априлу 2013. Године. Грађани се могу обратити
телефоном и електронским путем ради инспекцијског надзора у областима животне средине, опреме
под притиском и стања електроенергетске мреже.
Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) припремила је Извештај о стању животне
средине за 2012. годину, који је Влада прихватила у децембру месецу . Завршен је Ивештај о стању
површинских и подземних вода у 2012. години, као и Извештај о стању квалитета ваздуха у 2012.
години. Извештаји су доступни на сајту Агенције за заштиту животне средине. Агенција за заштиту
животне средине контнуирано сарађује са ЕЕА (Европском Агенцијом за заштиту животне средине).
Према последњој процени о достављању података у оквиру Приоритетног тока података за циклус
2012/2013, Република Србија је доставила 78% података из Приоритетног тока са позитивним
трендом у поређењу са предходном годином. Агенција за заштиту животне средине се придружила
Европском систему за размену података о концентрацији озона у реалном времену, Ozone Web.
Агенција за заштиту животне средине наставља да ради на подизању капацитета на успостављању
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интегралног мониторинга животне средине организујући активности везане за успостављање
мониторинга земљишта. Активности узорковања и анализа узорака земљишта обављају се у оквиру
Националне лабораторије. Калибрација на терену, која се односи на гасне анализаторе у оквиру
мреже националног мониторинга квалитета ваздуха, даље се наставља у циљу очувања квалитета
података. Програм сарадње између Министарства за заштиту животне средине Републике Чешке и
Министарства потписан је за период 2013-2014 године, и тиме су обезбеђени услови за континуирану
сарадњу у области трансфера стандарда и калибрације. За потребе ПРТР (Протокол о регистру
испуштања и преноса загађујућих супстанци) извештавања у 2013. години, број: ПРТР компанија је
смањен на 256. Од укупног број:а, 187 компанија је послало комплетне извештаје. У циљу подизања
капацитета оператера који извештавају, уз подршку REC-а, израђено је упутство за прорачун емисија
из енергетског сектора.
АКТЕ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

I

II

1.

Закон о утврђивању јавног
интереса и посебним
поступцима
експропријације и
прибављања докуметнације
ради реализације изградње
система за транспорт
природног гаса „Јужни ток“

2.

Закон о ефикасном
коришћењу енергије

3.

Закон о изменама Закона о
забрани развоја,
производње, складиштења
и употребе хемијског
оружја и о његовом
уништавању

Овим законом уређује се
утврђивање јавног интереса,
посебни поступци
експропријације и прибављања
документације ради реализације
изградње система за транспорт
природног гаса „Јужни ток”,
посебна правила за поступање у
управним поступцима
покренутим у циљу реализације
изградње поменутог система и
посебна правила за поступање
органа приликом одређивања
начина плаћања накнада и такси у
тим управним поступцима
Законом се уређују услови и
начин ефикасног коришћења
енергије и енергената у сектору
производње, преноса,
дистрибуције и потрошње
енергије, политика ефикасног
коришћења енергије, систем
енергетског менаџмента,
означавање нивоа енергетске
ефикасности производа који
утичу на потрошњу енергије,
минимални захтеви енергетске
ефикасности у производњи,
преносу и дистрибуцији
електричне и топлотне енергије и
испоруци природног гаса,
финансирање, подстицајне и
друге мере у овој области
Извршено је усклађивање са
Одлуком - Упутствима коју је
донела Конференција држава
чланица, чиме се поступање наше
државе уједначава са поступањем
осталих чланова Конвенције и
осигурава се правилна и потпуна

Статус

III

Број:
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ
V

Народна
Скупштина
усвојила

17/13
21.фебруар

/

Народна
скупштина
усвојила

25/13
15. март

Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до 2015.
године

Народна
скупштина
усвојила

104/13
27. новембар

/
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примена Конвенције
Усклађене су одредбе Закона са
одредбама системских закона
којима се уређује буџетски
систем и обезбеђују услови за
ефикасно вршење инспекцијског
надзора над управљањем
хемикалијама

4.

Предлог закона о изменама
и допунама Закона о
хемикалијама

5.

Предлог закона о изменама
и допунама Закона о
биоцидним производима

6.

Предлог Закона о изменама
и допуни Закона о
интегрисаном спречавању и
контроли загађивања
животне средине

Изменама и допунама Закона о
биоцидним производима
Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине преузима надлежности у
области управљање биоцидним
производима од Агенције за
хемикалије која је укинута
Одлуком о престанку важење
Одлуке о оснивању Агенције за
хемикалије („Службени гласник
РС“, број: 93/12); укључена је
ветеринарска инспекција у
вршењу надзора над применом
Закона
Извршено је усклађивање
одредаба Закона које се односе на
почетак рада постројења која су у
обавези да прибаве интегрисану
дозволу у складу са Законом о
планирању и изградњи

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
31. децембра
2013. године

/

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
31. децембра
2013. године

/

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
31. децембра
2013. године

/

Национална
стратегија
одрживог
развоја,
Национални
програм
заштите
животне
средине
Национална
стратегија
одрживог
развоја,
Национални
програм
заштите
животне
средине

/

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредбa о условима и
поступку стицања
статуса повлашћеног
произвођача електричне
енергије

II
Члан 56. став 9.
Закона о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)

III
Овом уредбом ближе се
прописују услови и поступак
стицања статуса повлашћеног
произвођача електричне
енергије, садржину захтева за
стицање статуса повлашћеног
произвођача електричне
енергије, докази о
испуњавању услова за
стицање статуса повлашћеног
произвођача електричне
енергије, минимални степен
искоришћења примарне
енергије у електранама са
комбинованом производњом у
зависности од врсте основног
горива и инсталисане снаге,
максималну укупну
инсталисану снагу
ветроелектрана и соларних
електрана за које се може

Број:
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
8/13
25. јануар

Референтни
документ
V
/
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2.

Уредбa о мерама
подстицаја за
повлашћене
произвођаче електричне
енергије

Члан 59. став 6.
Закона о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)

3.

Уредбa о висини
посебне накнаде за
подстицај у 2013.
години

4.

Уредбa о начину
обрачуна и начину
расподеле прикупљених
средстава по основу
накнаде за подстицај
повлашћених
произвођача електричне
енергије

5.

Уредба о енергетски
заштићеном купцу

Члан 59. став 7.
Закона о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)
Члан 59. став 8. Закона
о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)
Члан 149. Закона о
енергетици
(„Службени гласник
РС“, бр. 57/11,80/11исправка,93/12 и
124/12) 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 и 72/12)

стећи повлашћен, односно
привремени повлашћени
статус произвођача
електричне енергије, обавезе
повлашћеног произвођача и
начин контроле испуњавања
прописаних обавеза, као и
садржину и начин вођења
Регистра повлашћених
произвођача електричне
енергије
Овом уредбом ближе се
дефинишу категорије
повлашћених произвођача
електричне енергије,
прописују мере подстицаја,
услови за њихово
остваривање, начин
одређивања подстицајног
периода, права и обавезе које
из тих мера произлазе за
повлашћене произвођаче и
друге енергетске субјекте и
уређује садржину уговора и
предуговора о откупу
електричне енергије од
повлашћеног произвођача
Овом уредбом утврђује се
висина посебне накнаде за
подстицај у 2013. години;
накнада се изражава у дин/
kWh

Овом уредбом прописује се
начин обрачуна, начин
наплате, односно плаћања и
прикупљања средстава по
основу накнаде, као и начин
расподеле прикупљених
средстава по основу накнаде
за подстицај повлашћених
произвођача електричне
енергије
Овом уредбом се ближе
прописују критеријуми, начин
заштите, услови, рокови и
поступак за утврђивање
статуса енергетски
заштићеног купца, извор и
начин обезбеђивања средстава
за испоруку одређених
количина електричне енергије
и природног гаса, под
посебним условима и начин
вођења евиденције енергетски

8/13
25. јануар

/

8/13
25. јануар

/

8/13
25. јануар

/

27/13
22. март

/

396

6.

Уредба о утврђивању
Програма систематског
испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у
животној средини за
период од 2013. до 2014.
године

Члан 5. став 2. Закона
о заштити од
нејонизујућих зрачења
(„Службени гласник
РС”, број: 36/09) и
члан 42. став 1. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС и 72/12)
Члан 46. став 2. Закона
о трговини
("Службени гласник
РС", бр. 53/10 и 10/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

7.

Уредба о начину
одређивања највиших и
најнижих просечних
цена топлотне енергије

8.

Уредба о утврђивању
Годишњег програма
мониторинга статуса
вода за 2013 годину

Члан 109. став 1.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

9.

Уредба о обележвању
(маркирању) деривата
нафте

Члан 172. став 3.
Закона о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 -

заштићених купаца
Ради откривања присуства,
утврђивања опасности,
обавештавања и предузимања
мера заштите од
нејонизујућих зрачења врши
се систематско испитивање
нивоа нејонизујућих зрачења
у животној средини

Овом уредбом прописује се
начин одређивања највиших и
најнижих просечних цена
топлотне енергије, коју
производи и продаје
енергетски субјект коме је
актом о оснивању или актом о
поверавању обављања
делатности утврђена обавеза
производње топлотне енергије
за тарифне купце,
дистрибуције топлотне
енергије и управљања
дистрибутивним системом и
снабдевања тарифних купаца
топлотном енергијом
Доношење Уредбе омогућава
систематско праћење статуса
вода у 2013. години по
водним подручјима и водним
телима, као и успостављање
надзорног и оперативног
мониторинга; овом уредбом,
извршено је усклађивање са
прописима Европске уније и
то са: Директивом Европског
парламента и Савета
2000/60/ЕЗ о успостављању
оквира за деловање Заједнице
у области политике вода, ,
Директивом 2006/118/ЕЗ
Европског парламента и
Савета о заштити подземне
воде од загађивања и
погоршавања квалитета и
Директивом 2008/105/EЗ
Европског Парламента и
Савета о стандардима
квалитета животне средине у
области политике вода
Овом уредбом ближе се
уређују услови, начин и
поступак обележавања
(маркирања) деривата нафте
који се стављају на тржиште;
стављање на тржиште
деривата нафте у смислу ове
уредбе је стављање у промет
деривата нафте на тржиште
Републике Србије, стављање у
промет деривата нафте на

35/13
17. април

Национални
програм заштите
животне средине

37/13
24. април

/

43/13
17. мај

Национални
програм заштите
животне средине

46/13
24. мај

/
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УС и 72/12)

10.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
условима за мониторинг
и захтевима квалитета
ваздуха

Члан 9. став 3. и члан
18. став 1. Закона о
заштити ваздуха
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 10/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

11.

Уредба о условима
испоруке и снабдевања
електричном енергијом

12.

Уредба о енергетски
заштићеном купцу,
односно угроженом
купцу топлотне енергије

Члан 158. став 1. А у
вези са чланом 160.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11 и 80/11исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)
Члан 149. Закона о
енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12), члан 46. став
2. Закона о трговини
("Службени гласник
РС", бр. 53/10 и 10/13),
члан 24. став 1. тачка
5) Закона о
комуналним
делатностима
("Службени гласник
РС", број: 88/11) 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 и 72/12)

тржиште Аутономне
покрајине Косово и Метохија
за време важења Резолуције
Савета безбедности ОУН број:
1244 и извоз деривата нафте
Уредбом се постиже у
потпуности усвајање одредби
Директиве 2008/50/EC
Европског Парламента и
Савета од 21. маја 2008.
године о квалитету
амбијенталног ваздуха и
чистијег ваздуха за Европу и
Директиве Савета
2004/107/EС Европског
Парламента и Савета о арсену,
кадмијуму, живи и
полицикличним ароматичним
угљоводоницима у
амбијенталном ваздуху,
изузев одредби које се односе
на извештавање Комисије, као
и оних одредби којима су
прописане обавезе које се
стриктно односе на земље
чланице Европске уније
Овом уредбом ближе се
прописују 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

Овом уредбом ближе се
прописују критеријуми, начин
заштите, услови, рокови и
поступак за утврђивање
статуса енергетски
заштићеног купца, као и
угроженог купца топлотне
енергије коју производи и
продаје енергетски субјект
коме је актом о оснивању или
актом о поверавању обављања
делатности утврђена обавеза
производњe топлотне енергије
за тарифне купце,
дистрибуције топлотне
енергије и управљења
дистрибутивним системом и
снабдевање тарифних купаца
топлотном енергијом, извор и
начин обезбеђивања средстава
за испоруку одређених
количина електричне
енергије, природног гаса и
топлотне енергије, под

63/13
19. јул

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национални
програм за
усвајање правних
тековина ЕУ
2013-2016.
Републике Србије
у Европску унију

63/13
19. јул

/

90/13
14. октобар

/
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13.

Уредба о врстама
производа који утичу на
потрошњу енергије за
које је неопходно
означавање потрошње
енергије и других
ресурса

Члан 37. став 1. тач. 1)
и 2) Закона о
ефикасном коришћењу
енергије (,,Службени
гласник РС", број:
25/13)

14.

Уредба о начину
одређивања цена
топлотне енергије

Члан 46. став 2.
Закона о трговини
("Службени гласник
РС", бр. 53/10 и 10/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

15.

Уредба о начину и
условима одређивања
уједначених цена
приступа
дистрибутивном
систему у условима
отварања тржишта
електричне енергије

16.

Уредба о поступању са
супстанцама које
оштећују озонски
омотач, као и условима
за издавање дозвола за
увоз и извоз тих
супстанци

Члан 164. Закона о
енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11 и 80/11исправка,и 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)
Члан 51. ст. 1. и 2.
Закона о заштити
ваздуха („Службени
гласник РС”, бр. 36/09
и 10/13) и члан 23.
став 7. Закона о
спољнотрговинском
пословању
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 36/11др. закон и 88/11)

посебним условима и начин
вођења евиденције енергетски
заштићених купаца и
угрожених купаца
Уредбом се прописује за које
врсте производа који утичу
на потрошњу енергије је
неопходно да се пре стављања
на тржиште изврши
означавање потрошње
енергије и других битних
ресурса током њихове
употребе, односно означавање
енергетске ефикасности
Овом уредбом прописује се
начин одређивања највиших и
најнижих просечних цена
топлотне енергије, коју
производи и продаје
енергетски субјект коме је
актом о оснивању или актом о
поверавању обављања
делатности утврђена обавеза
производње топлотне енергије
за тарифне купце,
дистрибуције топлотне
енергије и управљања
дистрибутивним системом и
снабдевања тарифних купаца
топлотном енергијом
Ближе се уређују начин и
услови одређивања
уједначених цена приступа
дистрибутивном систему у
условима отварања тржишта
ел. енергије, ради ублажавања
негативног ефекта отварања
тог тржишта

Досадашњом применом
Уредбе о поступању са
супстанцама које оштећују
озонски омотач, као и
условима за издавање дозвола
за увоз и извоз тих супстанци
ваздуха („Службени гласник
РС”, број: 22/10) указала се
потреба за доношењем нове
Уредбе којом ће се јасније
дефинисати поједине њене
одредбе и извршити
делимично усклађивање са
новом Уредбом ЕЗ о
супстанцама које оштећују
озонски омотач
(1005/2009/ЕС), допуњеном
Уредбом Комисије ЕЗ о
критичној употреби халона
(744/2010/ЕU), која замењује
претходну Уредбу ЕЗ о

92/13
22. октобар

/

96/13
1. новембар

/

113/13
20. децембар

/

114/13
23. децембар

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национални
програм за
усвајање правних
тековина ЕУ
2013-2016.
Републике Србије
у Европску унију
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супстанцама које оштећују
озонски омотач
(2037/2000/ЕС); у циљу
усклађивања прописа са
прописима ЕУ утврђено је да
се једино доношењем новог
подзаконског акта пружа
основ за имплементацију
активности које су од значаја
за спровођење Монтреалског
протокола
Уредба
о поступању са
флуорованим гасовима
са ефектом стаклене
баште, као и о условима
за издавање дозвола за
увоз и извоз тих гасова

Члан 52. ст. 1. и 2.
Закона о заштити
ваздуха („Службени
гласник РС”, бр. 36/09
и 10/13) и члан 23.
став 7. Закона о
спољнотрговинском
пословању
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 36/11др. закон и 88/11)

18.

Одлука о отварању
Буџетског фонда за
унапређење енергетске
ефикасности Републике
Србије

19.

Одлука o утврђивању
Енергетског биланса
Републике Србије за
2014. годину

20.

Закључак

Члан 64. став 1.
Закона о буџетском
систему (,,Службени
гласник РС" бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13 исправка) 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 и 72/12), а у вези
са чланом 59. Закона о
ефикасном
коришћењу енергије
(,,Службени гласник
РС" број: 25/13)
Члан 8. став 2. Закона
о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12 и
124/12) и члан 43. став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.

17.

Разлог за доношење Уредбе је
ближе прописивање
поступања са одређеним
флуорованим гасовима и
опремом и уређајима који
садрже ове гасове, као и
делимично преношење
Уредбе 842/2006/ЕЗ о
одређеним флуорованим
гасовима са ефектом стаклене
баште. Доношењем акта
наставља се спречавање и
смањење емисија
флуорованих гасова у ваздух,
као и процес усклађивања са
ЕУ прописима из области
климатских промена у делу
правних тековина које се
односе на флуороване гасове
са ефектом стаклене баште
Одлуком се отвара Буџетски
фонд за унапређење
енергетске ефикасности
Републике Србије, ради
евидентирања средстава
намењених финансирању
пројеката, програма и
активности који се односе на
унапређење енергетске
ефикасности

120/13
31. децембар

92/13
22. октобар

/

Утврђују се годишње потребе
енергије, односно енергената
које је неопходно обезбедити
ради уредног и континуираног
снабдевања потрошача

115/13
26. децембар

/

/

/

Прихваћен је Извештај о

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национални
програм за
усвајање правних
тековина ЕУ
2013-2016.
Републике Србије
у Европску унију
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05 број: 312-9624/201201 од 24. јануара 2013.
године

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

21.

Закључак
05 број: 312-777/2013
од 4. фебруара 2013.
године

22.

Закључак
05 број: 02-1234/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

23.

Закључак
05 број: 312-800/2013-01
од 12. фебруара 2013.
године

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

24.

Закључак
05 број: 023-9623/201201 од 22. фебруара 2013.
године

25.

Закључак
05 број: 312-1550/2013
од 22. фебруара 2013.
године

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

26.

Закључак
05 број: 021-1686/2013
од 28. фебруара 2013.
годинe

Члан 1. ст. 3. и 6.
Закона о утврђивању
максималне зараде у
јавном сектору
(„Службени гласник

потреби преноса
продуктовода са ХИППетрохемија а.д. Панчево-у
реструктурирању на ЈП
Транснафта Панчево
Прихваћен је Извештај о
потреби израде претходне
студије оправданости за
пројекте РХЕ Ђердап 3,
подземно складиште гаса
Итебеј и гасна топланатермоелектрана у Нишу, који
је саставни део овог закључка
Прихваћен је Извештај о
реализацији прве фазе Пакет
пројекта Костолац Б –
POWER PLANT PROJECTS и
образована је Радна група за
преговоре о појединачном
Уговорном споразуму за
реализацију друге фазе Пакет
пројекта Костолац Б - POWER
PLANT PROJECTS са
кинеском компанијом China
Machinery Engeenering
Corporation (CMEC)
Прихваћен је Извештај о
висини дуга по основу
утрошене електричне енергије
и мерама наплате и
препоручује се Јавном
предузећу „Електропривреда
Србије”, Београд, да предузме
све активности у вези отписа
камата обрачунатих у 2012.
години, наплате старог дуга и
текућих обавеза, као и да
купцима омогући репрограм
старих дугова
Прихваћене су Полазне
основе за промену правне
форме ЈП „Транснафта“
Панчево

/

/

/

/

/

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
досадашњим активностима и
потребним мерама у циљу
закључивања Уговора о
испоруци природног гаса из
Руске Федерације у Републику
Србију и препоручује се
Јавном предузећу „Србијагас”,
Нови Сад, да у складу са
Извештајем, закључи уговор
о испоруци природног гаса
Прихваћена је Анализа о
критеријумима и мерилима за
утврђивање конкурентности у
јавном сектору, Јавног
предузећа „Електромрежа

/

/

/

/
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27.

Закључак
05 број:312-1670/2013
од 28. фебруара 2013.
године

28.

Закључак
05 број: 312-1995/2013
од 7. марта 2013. године

29.

Закључак
05 број:023-2480/2013
од 21.марта 2013.
године

30.

Закључак
05 број:312-2944/2013
од 12. априла 2014.
годиине

РС”, број: 93/12), члан
3. Уредбе о
критеријумима и
мерилима за
утврђивање
конкурентности у
јавном сектору
(„Службени гласник
РС”, број: 103/12) 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 и 72/12)
Члан 203. став 1.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11, 80/11 –
исправка, 93/12 и
124/12), а у вези са
Законом о јавној
својини („Службени
гласник РС”, број:
72/11) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Члан 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)
Члан 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)

Србије” број: 13144 од 14.
децембра 2012. године

Прихваћен је Извештај о
потреби фактичког
преузимања односно предаје
објеката, опреме и постројења
између ЈП „Електропривреда
Србије” Београд и Јавног
предузећа „Електромрежа
Србије” Београд, сагласно
Закону о енергетици

/

/

Прихваћен је Извештај о
висини камате настале по
основу дуга за испоручени
природни гас и мерама
наплате и препоручује се
Јавном предузећу „Србијагас”
Нови Сад да предузме све
активности у вези отписа
камата обрачунатих у 2012.
години, курсних разлика,
наплате старог дуга и текућих
обавеза, као и да купцима
омогући репрограм старих
дугова
Влада се сагласила са
Закључком Управног одбора
Јавног предузећа
„Електропривреде Србије“
број::860/6-13 од 22.фебруара
2013. године.
Влада је дала сагласност да
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне
енергије „Електросрбија”
д.о.о. Краљево, чији је
оснивач Јавно предузеће
„Електропривреда Србије”,
Београд, у име и за рачун
Републике Србије, као
власника грађевинског
земљишта, врши права
инвеститора на изградњи

/

/

/

/

/

/
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31.

Закључак
05 број: 337-3135/2013
од 12. априла 2013.
године

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

32.

Закључак
05 број:037-3677/2013-1
од 30. априла 2013.
године

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

33.

Закључак
05 број: 312-3775/2013-1
од 30. априла 2013.
године

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

34.

Закључак
05 број: 312-3659/2013
од 30. априла 2013.
године

35.

Закључак
05 број: 312-3660/2013
од 30. априла 2013.
године

Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) 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 и 72/12)
Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.55/05,
71/05-исправка,

трансформаторске станице ТС
110/35/10 kV „Ужице 2” на
кат. парц. бр. 11129 и 10890/3
КО Ужице
Усвојен је текст Одговора на
Отворено писмо достављено
од стране Секретаријата
Енергетске заједнице, којим
се покреће процедура за
решавање спора против
Републике Србије због
непоштовања одредаба чл. 12.
и 16. Уговора о оснивању
Енергетске заједнице и тачке
2. Анекса II Уговора, као и
Директиве (ЕЗ) 1999/32, у
предмету ECS 4/13
Усвојена је Платформа за
преговоре за решавање
спорних питања насталих у
реализацији Допуне број: 8 уз
Уговор о ревитализацији
хидроагрегата са повећањем
снаге за Хидроенергетски и
пловидбени систем ,,Ђердап
1” (Уговор број:
05030856/030135-0275 од 29.
марта 2003. године) и
образована је Радна група за
решавање спорних питања
насталих у реализацији
наведеног уговора
Прихваћен је Извештај о
висини доспелих камата на
дан 12. априла 2013. године,
насталих по основу дуга
енергетских субјеката који
производе топлотну енергију
и јединица локалне
самоуправе и предлог отписа
камата, на зајам уља за
ложење средњег –С, код
Републичке дирекције за
робне резерве
Усвојен је текст Споразума о
раскиду Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
Предузећа за изградњу
гасоводних система,
транспорт и промет
природног гаса „Yugorosgaz”
а.д. Београд
Усвојен је текст Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
Друштва са ограниченом
одговорношћу „YugorosgazTransport” д.о.о. Ниш

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

36.

Закључак
05 број: 119-3644/2013
од 30. априла 2013.
године

37.

Закључак
05 број: 312-2679/2013-1
од 30. априла 2013.
године

38.

Закључак 05 број:3514039/2013 од 20. маја
2013. године

39.

Закључак
05 број: 312-4543/2013
од 4. јуна 2013. године

40.

Закључак
05 број:312-4537/2013
од 4. јуна 2013. године

Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) 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 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС
и 72/12), a у вези са
чланом 52. став 2.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12)

41.

Закључак

Члан 43. став 3. Закона

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

Влада је сагласна да поступак
избора кандидата за ревизора
за припрему извештаја о
испуњењу инвестиционе
обавезе ОАД „Газпром Нефт”
спроведе „Нафтна индустрија
Србије” а.д. Нови Сад, којa ће
предлог одлуке о избору
доставити Влади ради
заједничког именовања
ревизора са ОАД „Газпром
Нефт”
Прихваћен је Извештај о
уговорима о пословнотехничкој сарадњи које је
закључило Јавно предузеће
„Србијагас“ Нови Сад у
области природног гаса и
предлогом даљих мера
Влада је сагласна да
Привредно друштво
„Југоисток” д.о.о. Ниш чији
је оснивач Јавно предузеће
„Електропривреда Србије”, у
име и за рачун Републике
Србије као власника
грађевинског земљишта, врши
права инвеститора на
изградњи трансформаторске
станице „Ниш 15 Дољевац”,
на катастарским парцелама
број:: 1625/3, 1626, 1627 и
1628, уписаним у лист
непокретности број: 159 КО
Кочане, општина Дољевац
Усвојен је текст Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
Привредног друштва за
снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца
„ЕПС Снабдевање” д.о.о.
Београд

/

/

/

/

/

/

/

/

Усвојен је Национални
акциони план за коришћење
обновљивих извора енергије
Републике Србије;
Национални акциони план за
коришћење обновљивих
извора енергије је документ
којим се утврђују циљеви
коришћења обновљивих
извора енергије до 2020.
године, као и начин за њихово
достизање и да подстакне
инвестирање у области
обновљивих извора енергије
Прихваћен је Извештај о

53/13
18. јун

/

/

/
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05 број: 023-5449/2013
од 25. јуна 2013. године

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

активностима у вези поступка
припајања ПД „Колубара
Метал” д.о.о. Вреоци ПД РБ
„Колубара” д.о.о. Лазаревац
Прихваћен је Извештај о
обезбеђењу наплате
потраживања Јавног
предузећа „Србијагас“ Нови
Сад, за испоручене енергенте
топланама, којим се
препоручује Јавном предузећу
„Србијагас“ Нови Сад да се
енергенти за потребе топлана
могу испоручивати само
уколико су претходно
обезбеђена средства
обезбеђења плаћање у виду
бланко потписаних и
оверених соло меница са
овлашћењем или банкарских
гаранција, као и да се склопи
уговор о уступању
потраживања са јединицом
локалне самоуправе која је
оснивач топлане, уколико
топлана није у могућности да
обезбеди наведена средства
обезбеђења

/

/

Влада је сагласна да
Привредно друштво ТЕ-КО
Костолац врши права
инвеститора на реализацији
Пројекта индустријског
колосека за повезивање ТЕКО Костолац Б са
железничком станицом
„Стиг“
Влада је сагласна да
Привредно друштво ТЕ-КО
Костолац врши права
инвеститора на реализацији
Пројекта Замена система за
транспорт и одлагање пепела
и шљаке у ТЕ-КО Костолац А
и Пројекта изградње робног
пристаништа
Влада је сагласна да
Привредно друштво ТЕ-КО
Костолац врши права
инвеститора на реализацији
Пројекта одсумпоравања
блокова Б1 и Б2

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне
енергије „Електросрбија”
д.о.о. Краљево, чији је
оснивач Јавно предузеће
„Електропривреда Србије”,
Београд, у име и за рачун

/

/

42.

Закључак
05 број: 312-5732/2013
од 5. јула 2013. године

43.

Закључак
05 број: 46-5813/2013
од 12. јула 2013. године

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

44.

Закључак
05 број: 351-5847/2013
од 12. јула 2013. године

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

45.

Закључак
05 број: 46-5905/2013
од 12. јула 2013. године

46.

Закључак
05 број: 312-5902/2013
од 12. јула 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)
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47.

Закључак
05 број:11-6222/2013-1
од 31. јула 2013. године

48.

Закључак
05 број: 312-7080/2013
од 16. августа 2013.
године

49.

Закључак
05 број: 312-7677/2013-3
од 3. октобра 2013.
године

50.

51.

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

Републике Србије, као
власника грађевинског
земљишта, врши права
инвеститора на доградњи
трансформаторске станице ТС
110/35 kV „Ужице 1” на
катастарској парцели бр.
1818/1 КО Ужице
Прихаваћен је текст
Колективног уговора о
изменама и допунама
Колективног уговора за Јавно
предузеће „Електромреже
Србије“

/

/

Прихваћен је текст Основе
пословне консолидације
енергетских субјеката који
производе топлотну енергију
– топлана ради обезбеђења
сигурности снабдевања
топлотном енергијом

/

/

Члан 25. став 2.
Закона о енергетици
("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и
124/12) 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 и 72/12)

Влада је одредила Јавно
предузеће „Србијагас“ Нови
сад да обавља делатност на
подручју општина Звездара и
Вождовац, на коме је
енергетску делатност обављао
енергетски субјекат „ЛП
ГАС“ д.о.о. Београд коме је
трајно одузета лиценца

/

/

Закључак
05 број: 351-8630/2013
од 14.октобра 2013.
године

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

/

/

Закључак
05 број: 018-8812/2012
од 21. октобра 2013.
године

Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговораенергетици
(„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 и 72/12)

Влада је сагласна да
Привредно друштво
„Термоелектране и копови
Костолац” д.о.о. Костолац,
чији је оснивач Јавно
предузеће „Електропривреда
Србије”, Београд, у име и за
рачун Републике Србије, као
власника непокретности катастарске парцеле 303 КО
Костолац - село, врши права
инвеститора за потребе
изградње новог блока Б3
Термоелектране Костолац „Б”
Утврђена је Основа за
закључивање уговора о
заштити поверљивих података
између Министарства
енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике
Србије и Министарства
индустрије, енергетике и
рударства Републике Српске

/

/
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Закључак
05 број: 312-9611/2013
од 21. октобра 2013.
године

Члан 8. Став 3. Закна о
ефикасном
коришћењу енергије
(„Службени гласник
РС, број: 25/13)

53.

Закључак
05 број: 023-9114/2013
од 25. октобра 2013.
године

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

54.

Закључак
05 број: 312-9358/2013
од 1. новембра 2013.
године

55.

Закључак
05 број: 46-9323/2013 од
1. новембра 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12) и члан 89.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12 и
124/12)
Члан 27. став 1, a у
вези са чл. 11, 19. и 41.
Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, бр. 72/11
и 88/13), члана 203.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12 и
124/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

52.

* на предлог
Републичке дирекције за
имовину Републике
Србије и Министарства
енергетике, развоја и
заштите животне
средине

Усвојен је Други акциони
план за енергетску ефикасност
Републике Србије за период
од 2013. до 2015. Године;
Други акциони план за
енергетску ефикасност је
стратешки документ којим се
у области унапређења
енергетске ефикасности задају
специфични квантитативни
циљеви енергетских уштеда, а
који су у складу са општим
циљевима других стратешких
докумената из ове области;
овај акциони план обухвата:
анализу и оцену успешности
спровођења првог АПЕЕ и
кључне параметре другог
АПЕЕ; предлог мера за
повећање енергетске
ефикасности за други
извештајни период 2013 2015. године; преглед
хоризонталних мера, као и
институционални и
финансијски оквир за
спровођење мера унапређења
енергетске ефикасности
Влада је дала сагласност да се
„South Stream“ доо, Нови Сад
повере делатности од општег
интереса у области
транспорта природног гаса и
управљања транспортним
системом за природни гас

98/13
8. новембар

/

/

/

Прихваћен је Извештај о
потреби успостављања
организованог тржишта
електричне енергије у
Републици Србији и региону
Југоисточне Европе

/

/

Дата је сагласност за
престанак права коришћења,
односно својства корисника
на непокретностима које као
делови мреже за дистрибуцију
електричне енергије
представљају добро од општег
интереса; престају права
коришћења односно
прибављања у својину
Републике Србије
непокретноститрансформаторских станица и
далековода који чине делове
мреже за дистрибуцију

/

/
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65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12) а у вези са
чланом 60. став 1.
тачка 9) Закона о
јавним предузећима
(,,Службени гласник
РС”, број: 119/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)

56.

Закључак
05 број: 02-9553/21013-1
од 14. новембра 2013.
године

57.

Закључак
05 број: 351-9554/2013-1
од 14. новембра 2013.
године

58.

Закључак
05 број: 023-9723/2013-1
од 18. новембра 2013.
године

Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) и
Члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

59.

Закључак
05 број: 023-9975/2013
од 23. новембра 2013.
године

60.

Закључак
број: 05-353-10619/2013
од 20. децембра 2013.
године

електричне енергије
Прихваћен је Извештај о
реализацији Друге фазе Пакет
пројекта Костолац Б-Power
Plant Projects

/

/

Влада је сагласна да Јавно
предузеће „Електромрежа
Србије”, Београд чији је
оснивач Република Србија, у
име и за рачун Републике
Србије као власника
грађевинског земљишта, кат.
парц. број: 2467/13 КО
Радинац, врши права
инвеститора на
реконструкцији и доградњи
постојеће трансформаторске
станице 220/110 kV
„Смедерево 3” у ТС
400/220/110 kV „Смедерево
3”, у складу са планским
актом
Усвојен је текст Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
„South Stream“ доо, Нови Сад

/

/

/

/

Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) и
Члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Усвојен је текст Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
„South Stream“ доо, Нови Сад

/

/

Члан 76. став 1. Закона
о заштити животне
средине („Службени
гласник РС”, бр.
135/04, 36/09, 36/09 –
др. закон, 72/09 – др.
закон и 43/11 – УС) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени

Прихваћен је Извештај о
стању животне средине у
Републици Србији за 2012.
годину

/

Национални
програм заштите
животне средине
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61.

Закључак
05 број: 023-11363/2013
од 30. децембра 2013.
године

62.

Закључак
05 број: 312-10922/2013
од 30. децембра 2013.
године

гласник PC”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12- УС
и 72/12)
Члан 8. став 4. Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, број: 119/12) 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 и 72/12)

Прихваћене су Полазне
основе за реорганизацију
Јавног предузећа
„Електромреже Србије“

/

/

Усвојен је текст Уговора о
поверавању обављања
делатности од општег
интереса између Владе и
Друштва за дистрибуцију гаса
VIGASTEL д.о.о, Кумодрашка
241, Београд

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Назив акта

Ред.
бр.

I
Правилник о изменама
Правилника о обрасцима
извештаја о управљању
амбалажом и амбалажним
отпадом
2. Правилник о измени
Правилника о
методологији за израду
националног и локалног
регистра извора
загађивања, као и
методологији за врсте,
начине и рокове
прикупљања података
3. Правилник о изменама
Правилника о Регистру
хемикалија
1.

Правни основ
II

Референтни
документ
III

Број: „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

Члан 42. став 4. Зaкона
о амбалажи и амбалажном
отпаду („Службени гласник
РС”, број: 36/09)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

10/13
30. јануар

Члан 75. став 4. Закона о
заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, бр.
135/04, 36/09, 36/09 – др.
Закон, 72/09 – др. Закон и
43/11)

Национални
програм заштите
животне средине

10/13
30. јануар

Члан 39. став 3, члан 40. став 6.
и члан 42. став 2. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11 и 93/12)
4. Правилник о изменама
Члан 63. став 3, члан 65. став 5.
Правилника о дозволама за и члан 72. став 3. Закона о
обављање делатности
хемикалијама („Службени
промета, односно дозволама гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
за коришћење нарочито
92/11 и 93/12)
опасних хемикалија
5. Правилник о изменaма
Члан 53. ст. 5. и 6, члан 57,
Правилника о увозу и извозу члан 59. став 3. и члан 60. став
одеђених опасних хемикалија 4. Закона о хемикалијама
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 92/11 и 93/12)
6. Наредба о забрани
Члан 13. став 3. Уредбе о
сакупљања појединих
стављању под контролу

/

/

15/13
14. фебруар

/

15/13
14. фебруар

/

15/13
14. фебруар

21/13
6. март
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заштићених врста дивље
флоре и фауне у 2013.
години
7. Правилник о роковима,
садржају и начину
достављања података о
набавци и продаји нафте,
деривата нафте, биогорива
и компринованог
природног гаса
8. Правилник о поступку
обавештавања, односно
размене података о севесо
постројењу, односно
комплексу чије активности
могу довести до настанка
хемијског удеса са
прекограничним ефектима
9. Правилник о усклађеним
износима накнаде за
загађивање животне средине

10. Правилник о ближим
условима и садржини
захтева за издавање,
измену и одузимање
лиценце за обављање
енергетских делатности и о
начину вођења регистра
издатих и одузетих
лиценци
11. Правилник о условима за
несметан и безбедан
транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег
од 16 bar

коришћења и промета дивље
флоре и фауне („Службени
гласник РС”, бр. 31/05, 45/05
– исправка, 22/07, 38/08, 9/10
и 69/11)
Члан 171. став 2. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 57/11, 80/11
- исправка, 93/12 и 124/12)

/

22/13
8. март

Члан 61а став 7. Закона о
заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, бр.
135/04, 36/09, 36/09 – др.
Закон, 72/09 – др. закон и
43/11 – УС)

Национални
програм за
усвајање правних
тековина ЕУ
(НПАА)

26/13
20. март

Члан 21. став 2. Уредбе о
врстама загађивања,
критеријумима за обрачун
накнаде за загађивање
животне средине и
обвезницима, висини и
начину обрачунавања и
плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, бр. 113/05, 6/07,
8/10, 102/10, 15/12 и 91/12)
Члан 26. став 8. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 57/11, 80/11
- исправка, 93/12 и 124/12)

Национални
програм заштите
животне средине

30/13
2. април

Члан 4, члан 5. став 2, члан 6.
став 2, члан 8. став 2, члан
10, члан 12. став 2. и члан 21.
став 2. Закона о цевоводном
транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и
дистрибуцији гасовитих
угљоводоника („Службени
гласник РС”, број: 104/09)
12. Правилник о техничким
Члан 4, члан 5. став 2, члан 6.
условима за несметан и
став 2, члан 8. став 2, члан
безбедан транспорт
10, члан 12. став 2. и члан 21.
нафтоводима и
став 2. Закона о цевоводном
продуктоводима
транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и
дистрибуцији гасовитих
угљоводоника („Службени
гласник РС”, број: 104/09)
Члан 23. став 3. Закона о
13. Правилник о стручном
испиту за лица која обављају енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 57/11 и
послове у објектима за
80/11- исправка, 93/12 и
производњу, пренос и
124/12)
дистрибуцију елекетричне

/

31/2013
5. април

/

37/13
24. април

/

37/13
24. април

/

39/13
30. април
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енергије
14. Правилник о усклађеним
износима накнаде за
управљање посебним
токовима отпада

Члан 15. став 2. Уредбе
Стратегија
о производима који после
управљања отпадом
употребе постају посебни
за период 2010 –
токови отпада, обрасцу дневне 2019. године,
евиденције о количини и врсти Национални
произведених и увезених
програм заштите
производа и годишњег
животне средине
извештаја, начину и роковима
достављања годишњег
извештаја, обвезницима
плаћања накнаде,
критеријумима за обрачун,
висину и начин обрачунавања
и плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, бр. 54/10,
86/11 и 15/12)
15. Правилник о усклађеним
Члан 3. став 2. Уредбе о висини Национални
износима подстицајних
и условима за доделу
програм заштите
средстава за поновну
подстицајних средстава
животне средине
употребу, рециклажу и
(„Службени гласник РС”, број:
коришћење одређених врста 88/09, 67/10, 101/10, 16/11,
отпада
86/11 и 35/12)
16. Одлука о изради Стратешке Члан 5. став 1. и члан 9. ст. 1. и
процене утицаја Стратегије 5. Закона о стратешкој процени
развоја енергетике Републике утицаја на животну средину
Србије до 2025. са
("Службени гласник РС", бр.
пројекцијама до 2030. године 135/04 и 88/10)
на животну средину
17. Правилник о ближим
Члан 31. став 3. Закона о
условима за издавање
енергетици („Службени
енергетске дозволе,
гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 садржини захтева и начину исправка, 93/12 и 124/12)
издавања енергетске
дозволе, као и о условима за
давање сагласности за
енергетске објекте за које се
не издаје енергетска дозвола
18.
Правилник о утврђивању
Члан 6. став 3. и члан 8. ст.
стандардних модела уговора 3.Уредбе о мерама подстицаја
и предуговора о откупу
за повлашћене произвођаче
укупног износа произведене електричне енергије
електричне енергије
(„Службени гласник РС”, број:
8/13)
19.
Правилник о изменама и
Члан 6. став 1. Закона о
допунама Правилника о
техничким захтевима за
техничким и другим
производе и оцењивању
захтевима за течна горива
усаглашености („Службени
нафтног порекла
гласник РС”, брoj 36/09)
20.
Правилник о изменама и
Члан 6. став 1. Закона о
допунама Правилника о
техничким захтевима за
техничким и другим
производе и оцењивању
захтевима за течни нафтни
усаглашености („Службени
гас
гласник РС”, брoj 36/09)
21.
Правилник о изменама
Члан 6. став 1. Закона о
Правилника о прегледима
техничким захтевима за
опреме под притиском
производе и оцењивању
током века употребе
усаглашености (“Службени
гласник РС”, брoj 36/09)
22.
Правилник о измени
Члан 6. став 1. Закона о
Правилника о техничким и техничким захтевима за

41/13
10. мај

41/13
10. мај

56/13
28. јун

/

60/13
10. јул

/

62/13
16. јул

/

63/13
19. јул

/

63/13
19. јул

/

75/13
25. август

/

75/13
25. август
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другим захтевима за течна
горива нафтног порекла
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, брoj 36/09)
Правилник о ограничењима и Члан 49. Закона о
/
забранама производње,
хемикалијама („Службени
стављања у промет и
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
коришћења хемикалија
92/11 и 93/12)
Листа супстанци које
Члан 43. став 1. Закона о
/
изазивају забринутост
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11 и 93/12)
Правилник о критеријумима Члан 41. став 2. Закона о
Национални програм
вредновања и поступку
заштити природе („Службени заштите
животне
категоризације заштићених гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и средине
подручја
91/10 -исправка)
Правилник о класификацији, Члан 10. став 4, члан 16. став 6,
/
паковању, обележавању и
члан 17. став 2, члан 18. став 2.
оглашавању хемикалије и
и члан 30. став 5. Закона о
одређеног производа у
хемикалијама („Службени
складу са Глобално
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
хармонизованим системом 92/11 и 93/12)
за класификацију и
обележавање УН
Правилник о обрасцу
Члан 45. став 6. Зaкона
Национални
Документа о кретању отпада о управљању отпадом
програм заштите
и упутству за његово
(„Службени гласник РС”, бр. животне средине
попуњавање
36/09 и 88/10)
Правилник о обрасцу
Члан 46. став 9. Зaкона
Стратегија
Документа о кретању
о управљању отпадом
управљања отпадом
опасног отпада и упутству за („Службени гласник РС”, бр. за период 2010 –
његово попуњавање
36/09 и 88/10)
2019. године
Правилник о изменама
Члан 39. став 3, члан 40. став 6.
/
Правилника о Регистру
и члан 42. став 2. Закона о
хемикалија
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11 и 93/12)
Правилник о методама
Члан 15.став 3. Закона о
/
испитивања опасних
хемикалијама („Службени
својстава хемикалија
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11 и 93/12)

90/13
14. октобар

94/13
30. октобар

103/13
26. новембар

105/13
29. новембар

114/13
23. децембар

114/13
23. децембар

115/13
26. децембар

117/13
30. децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат

I

II

Програм праћења
напретка
транспозиције и
имплементације
релевантних прописа
Европске уније и
припрема за преговоре
са Европском унијом у
области животне
средине и енергетике
на националном и

Ревидиране табеле и изјаве
усклађености; анализирани
поједини прописи Европске
уније за потребе screening – a у
погледу транспозиције и
имплементације симулација screening –a;
одржане регионалне тематске
радионице за посебне области
заштите животне средине

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирањ
извршења
а
III
05

06

8.875.200 RSD
(688.000 SEK)
1.619.623 RSD
(13.542 EUR)

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
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регионалном нивоу
1. 1.

Припреме за вођење
преговора у процесу
приступања Републике
Србије у Европску
унију (ENVAP II)

1. 2.

EKRAN (Environment
and Climate Regional
Accession Network)

1. 3.

Праћење напретка
транспозиције и
имплементације
законодавства
Европске уније
(Progress Monitoring)

1. 4.

Промоција новог
приступа у заштити
вода у Републици
Србији

Октобра 2013. године започета
је анализа прописа Европске
уније релевантних за сектор
животне средине у складу са
Преговарачким поглављем 27;
урађена је симулација screening
- a и прелиминарно су
попуњени screening упитници;
успостављена је структура
посебних преговарачких група
у оквиру Преговарачког
поглавља 27 – животна
средина
Одржане су тематске
радионице на регионалном
нивоу у области: квалитета
вода, заштите природе,
управљања отпадом,
стратешког планирања у
области животне средине,
климатских промена,
индустријског загађења и
управљања хемикалијама;
званично су именоване
националне контакт особе и
координатори за посебне
области животне средине у
оквиру посебних радних група
Започета ревизија табела и
изјава усклађености за посебне
директиве које су анализиране
у оквиру ENVAP пројекта

Унапређење заштите вода на
територији Републике Србије,
кроз побољшање
информисаности различитих
циљних група о начину
имплементације уредби које
регулишу област заштите вода:
Уредбе о граничним
вредностима емисије
загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање,
Уредбе о граничним
вредностима загађујућих
материја у површинским
водама и седименту и роковима
за њихово достизање и Уредбе
о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које
загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање;
спроведена промоција Пројекта
у десет градова (Панчево Нови

8.875.200
RSD
(688.000 SEK)

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

06

59.800RSD
(500 EUR)

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

06

59.800
RSD
(500 EUR)

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
за усвајање правних
тековина ЕУ

06

1.500.000 RSD
(12.542 EUR)

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

05
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Сад, Суботица, Крагујевац,
Лесковац, Чачак, Нови Пазар,
Ниш, Бор и Београд) и
укључене су регионалне
привредне коморе; дат је и
предлог о наставку Пројекта
„Промоција Новог приступа
заштити вода у Републици
Србији” у 2014. години уз
подршку ОЕБС Мисије у
Републици Србији
2.

Програм ублаживања
ефеката климатских
промена

Започето спровођење Пројеката

05

06

322.920.000
RSD
(2.700.000
EUR)
41.435.000
RSD
(500.000 USD)

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

2.1.

Успостављање система
мониторинга,
извештавања и
верификације (MRV) за
EU Шеме трговине
емисијама (EU ETS)

Спровођење Пројекта започето
је у септембру 2013. године, а
Twining партнер је конзорцијум
Француска, Немачка и
Аустрија; уводни семинар
одржан је 13. новембра 2013.
године, са циљем упознавања
свих учесника у Пројекту и
других заинтересованих страна
са циљевима и активностима на
Пројекту; организовано је низ
консултација и састанака Радне
групе и два састанка Надзорног
одбора пројекта, (састављени
од представника релевантних
институција, индустријског
сектора, НВО) и припремљена
прелиминарна листа
инсталација које потпадају под
EU ETS

05

119.600.000
RSD
(1.000.000
EUR)

2.2.

Јачање капацитета за
припрему Национално
одговарајућих акција
митигације (NАМАs)

Израђено је Упутство за израду
национално одговарајућих
акција митигације Републике
Србије, а достављене су и прве
српске NAMAs, у међународни
NAMAs Регистар; одржан је
национални и регионални
семинар фебруара 2013. године
на коме су представљени
резултати Пројекта; Пројекат
реализован у сарадњи са
Јапанском агенцијом за
међународну сарадњу (ЈICA) од
новембра 2010. године до марта
2013. године

05

203.320.000
RSD
(1.700.000
EUR)

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

2.3.

Израда Другог
националног извештаја
према Оквирној
конвенцији

Одржан је семинар у циљу
представљања циљева и
активности Пројекта свим
заинтересованим странама;

06

41.435.000
RSD
(500.000 USD)

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године
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3.

Уједињених нација о
промени климе

изабран експертски тим за део
активности у оквиру Пројекта и
то: „Оцена рањивости сектора и
система и прилагођавања на
измењене климатске услове”;
први извештаји су израђени

Програм превенције и
контроле
индустријског загађења
и управљање
хемикалијама

Јасније су дефинисане мере
које треба спровести у
постројењима, а у складу са
тим и услови који се прописују
интегрисаном дозволом;
израђен је Регистар севесо
постројења

01

Повећан капацитет Агенције за
заштиту животне средине,
индустрије, јавних предузећа и
владиних институција у
Републици Србији у погледу
ефикасног праћења емисија,
извештавања ка националним
институцијама и Европске
уније и одрживог развоја у
области заштите животне
средине; побољшано
коришћење производних
ресурса партнера уз смањење
емисија; повећан капацитет
менаџера животне средине и
проширена мрежа партнера у
Републици Србији; реализован
софтверски систем са
имплементираним моделима
извештавања према
националним прописима и
међународним стандардима и
предат на употребу партнерима
у Пројекту
Успостављен Национални
инвентар ненамерно
испуштених дуготрајних
органских загађујућих
супстанци која садржи
прикупљене податке о
активностима потребне за
извештавање о емисијама
ненамерно испуштених
дуготрајних органских
загађујућих супстанци,
примењене емисионе факторе и
прорачун вредности емисија
ненамерно испуштених
дуготрајних органских
загађујућих супстанци
Урађена је анализа
усклађености постојећег Закона
о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне
средине са Директивом о
индустријским емисијама

05

24910555
RSD
(208.282 EUR)

01

400.000
RSD

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Стратегија увођења
чистије производње у
Републици Србији
Национални програм
заштите животне
средине

06

302.229.200
RSD (2.527.000
EUR)

Национални програм
за усвајање правних
тековина ЕУ (НПАА)
Национални
програм заштите
животне средине

3.1.

Оснивање Центра за
управљање животном
средином

3.2.

Израда инвентара
ненамерно испуштених
дуготрајних органских
загађујућих супстанци

3.3.

Спровођење закона у
области контроле
индустријског
загађења, заштите и
спречавања хемијског
удеса и успостављање

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

06

05

400.000
RSD
338.814.200
RSD
(2.832.895
EUR)
24910555
RSD
(208.282 EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Стратегија увођења
чистије производње у
Републици Србији
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

415

система

2010/75/ЕУ, и израђен је
извештај са препорукама о
транспоновању нове
индустријске директиве;
израђен је Водич за процену
усклађености рада постројења
са најбољим доступним
техникама из референтних
докумената Европске уније за
оператере и одређивање
граничних вредности емисије
загађујућих материја у
дозволама; израђен је нацрт
Водича за израду плана
мониторинга; урађен је
„Template” за интегрисане
дозволе за три врсте
постројења: индустрију,
депоније и фарме;
припремљени су и одржани
тренинзи намењени
оператерима у пет градова
Србије: Београд, Крагујевац,
Нови Сад, Ниш и Зрењанин;
извршен је одабир три
оператера за која ће се урадити
нацрти интегрисаних дозвола у
оквиру Пројекта и почела је
израда истих; спроведена је
процедура за израду превода
три Референтна документа
Европске уније за одређене
врсте индустрија; у области
спречавања хемијског удеса
израђена је анализа
усклађености прописа са
Севесо III Директивом
2012/18/EU и израђен је
извештај са препорукама за
унапређење транспозиције
Директиве; урађена је SWOT
анализа и израђена су три
техничка документа: документ
са постојећим приступима за
процену критичних зона
заштите у случају хемијских
удеса, преглед критеријума
прихватљивости ризика у
државама Европске уније и
предложени приступ за
надлежне органе Републике
Србије за одабир
прихватљивости ризика и
технички документ о примени
методологије за избор три
индустријска сектора и три
севесо комплекса; организоване
су и одржане радионице (три
једнодневне) на тему Севесо
принципи – обавезе оператера;
у оквиру EMAС компоненте
Пројекта дефинисан је начин на
који се компаније из Републике
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Србије могу пријавити, бити
проверене и постати део
европског ЕМАС регистра;
инциране су измене Закона о
заштити животне средине у
делу који говори о ЕМАС-у;
изабране су три компаније које
ће у склопу пројекта бити
припремљене за ЕМАС
регистрацију
3.4.

Набавка комплета
опреме за исправно
поступање са
супстанцама које
оштећују озонски
омотач

3.5.

Инвестициони пројекат
замене технологије у
две компаније које
производe расхладну
опрему са
хлорофлуороугљоводо
ницима (HCFC)

3.6.

4.

4.1.

Набављено 100 комплета
опреме за исправно поступање
са расхладним флуидима
приликом сервисирања
расхладних система, и то: 70
комплета опреме за
сервисирање малих расхладних
и климатизационих система
(који садрже до 3 кг расхладног
средства), 20 комплета опреме
за сервисирање великих
расхладних и климатизационих
система (који садрже преко 3 кг
расхладног средства) и десет
комплета опреме за
сервисирање ауто-клима
Реализована испорука опреме
за Алфа Климу, Књажевац

06

30.450.000,00
RSD
(254.599 EUR)

Монтреалски
протокол о
супстанцама које
оштећују озонски
омотач („Службени
лист СФРЈ“ –
Међународни
уговори, број: 16/90)

06

6.135.000,00
RSD
(51.296 EUR)

Пројекат –Тренинг:
„Систем управљања
безбедношћу”, као део
Извештаја о
безбедности

Одржан дводневни тренингојачани администартивни
капацитети и повећан ниво
знања оператера

06

290.739 RSD
(3.487USD)

Монтреалски
протокол о
супстанцама које
оштећују озонски
омотач („Службени
лист СФРЈ“ –
Међународни
уговори, број: 16/90)
/

Програм за
успостављање и
унапређење система
управљања
комуналним отпадом и
посебним токовима
отпада, односно
опасним и неопасним
отпадом

Успостављен мониторинг
управљања комуналним
отпадом; успостављен
мониторинг токова производа
који постају посебни токови
отпада и управљања посебним
токовима отпада;
успостављен мониторинг о
активностима управљања
опасним и неопасним отпадом;
израђена база података која
садржи прикупљене податке о
активностима управљања
комуналним отпадом;
унапређено извештавање
Прикупљени су и обрађени
подаци и израђене табеле;
израђен је Информативни
извештај и припремљен за
слање Европској агенцији за
животну средину

01

Израда табела и
информативног
извештаја за CLRTAP
(Convention on Longrange Transboundary Air
Pollution) конвенцију

06

01

3.085.000 RSD
179.400.000
RSD
(1.500.000
EUR)

485.000
RSD

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
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4.2.

Достављање података
Европској Агенцији за
животну средину у
складу са Протоколом
Регистра испуштања и
преноса загађујућих
материја (Е-ПРТР)

Прикупљени су и обрађени
подаци за Е-ПРТР приоритетни
ток података

01

500.000
RSD

4.3.

Израда базе података
издатих дозвола за
управљање отпадом

Урађена база података и
допуњена са свим
расположивим подацима

01

500.000
RSD

4.4.

Израда база података
локалних и
регионалних планова
управљања отпадом

Формирана база података
локалних и регионалних
планова управљања отпадом

01

500.000
RSD

4.5.

Израда инвентара
гасова са ефектом
стаклене баште за
период 1990 – 2013
година

Урађене табеле за извештавање

01

600.000
RSD

4.6.

Израда Извештаја
„Пресек стања у
области третмана
комуналних отпадних
вода у Републици
Србији“

Прикупљени и обрађени
подаци за израду Извештаја

01

500.000
RSD

Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
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4.7.

Твининг: Јачање
институционалних
капацитета за
управљање опасним
отпадом

5.

Програм очувања
биодиверзитета

Израђени предлози
Националних планова за
поједине токове опасног
отпада; побољшани
институционални капацитета за
управљање опасним отпадом;
развијена методологија за
идентификацију
контаминираних локација као и
за одређивање приоритета за
санацију и ремедијацију;
израђена је Стратегија
комуникације у области
управљања опасним отпадом
дизајнирана и имплементирана;
израђен Предлог измене и
допуне Закона о управљању
отпадом
Унапређено дугорочно очување
постојећег живог света, као и
заштита и управљање
популацијама врста на
територији Републике Србије

06

179.400.000
RSD
(1.500.000 EUR)

01

8.987.677 RSD

06

2.507.232 RSD
(30.522 USD)

5.1.

Мониторинг развоја
популације
евроазијског дабра
(Castor fiber L. 1758)
након реинтродукције

У складу са Уговором
достављање шестомесечног
извештаја предвиђено је за крај
априла

01

950.000
RSD

5.2.

Mониторинг
популационог статуса
мрког медведа (Ursus
arctos L. 1758) у
Републици Србији

У складу са Уговором
достављање шестомесечног
извештаја предвиђено је за крај
априла

01

1.300.000 RSD

5.3.

Развијање и примена
мониторинг везе за
очување и управљање
популације вука (Canis
lupus) у Републици
Србији

У складу са Уговором
достављање шестомесечног
извештаја предвиђено је за крај
априла

01

1.185.000 RSD

природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
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5.4.

Еколошки географски
аспекти популције риса
(lynx lynx) у Републици
Србији

У складу са Уговором
достављање шестомесечног
извештаја предвиђено је за крај
априла

01

1.394.375 RSD

5.5.

Стање и анализа
популације ушате шеве
(Еremophila alpestris ) у
Републици Србији

У складу са Уговором
достављање извештаја
предвиђено је за крај јула

01

1.000.000 RSD

5.6.

Праћење миграције
птица и слепих мишева
трајним обележавањем
алуминијумским и
колор маркерима

01

476.032
RSD

5.7.

Накнаде штете које су
нанеле строго
заштићене и заштићене
дивље врсте

Извршено праћење миграције
птица и слепих мишева на
подручју Републике Србије,
континуирани мониторинг
миграторних врста и
прикупљање података о
миграторним животињама за
каснију употребу у
имплементацији међународних
конвенција и споразума,
проучавани начини сеобе,
задржавања птица и слепих
мишева током пролаза ка
местима зимовања или
размножавања
У складу са чланом 65. Закона о
заштити природе („Службени
гласник РС”, број: 36/09)
поднето је 28 захтева за
накнаду штете;
сви предмети су обрађени и
сачињен је извештај о
основаности захтева и висини
износа накнаде штете;
становништво обештећено и
освешћено у погледу заштите
угрожених врста

01

2.682.270 RSD

5.8.

Планирање очувања

У току је формирање Радне

06

2.507.232 RSD

Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
Стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
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биолошке
разноврсности на
националном нивоу као
подршка
имлементацији
Стратешког плана
Конвенције о
биолошкој
разноврсности за
период 2011.-2020.
године у Републици
Србији

групе Министарства
енергетике, развоја и заштите
животне средине за
координацију процеса ревизије
Стратегије о биолошкој
разноврсности Републике
Србије за период 2011-2018
према Стратешком плану 20112020 Конвенције о биолошкој
разноврсности;
иницирана је регионална
сарадња за ревизију стратегија
биодиверзитета -до сада су
одржана два регионална
састанка, и договорене полазне
тачке и даље активности;
започете су активности у
оквиру компоненте 1 Пројектаодржан је уводни састанак са
кључним институцијама
релевантним за процес ревизије
постојеће Стратегије и
припремљен је прелиминарни
упитник за процену реализације
постојеће стратегије као основа
за даље планирање
биодиверзитета
Унапређен је систем заштите и
управљања заштићеним
подручјима, успостављен је
систем заштите еколошких
мрежа и повећана површина
заштићених подручја

6.

Програм заштите
природе

6.1.

Jaчање капацитета за
спровођење acquis-a и
конвенцијa у заштити
природе

Урађен је пројектни задатак за
Пројекат, техничка
спецификација опреме за
информациони систем, учешће
у раду евалуационе комисије и
извршене су друге неопходне
припреме; Завод за заштиту
природе и Покрајински завод за
заштиту природе континуирано
раде на формирању базе
података о еколошкој мрежи;
образована је Радна група за
успостављање и развој
еколошке мреже укључујући
еколошки значајна подручја од
националног и међународног
значаја у координацији
Министарства енергетике,
развоја и заштите животне
средине

06

7.

Програм праћења

Унапређен сиситем контроле

01

06

(30.522 USD)

заштите животне
средине
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

13.036.400
RSD
109.000,00
EUR

Национални програм
заштите животне
средине,
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију
Национални програм
заштите животне
средине,
Стратегија биолошке
разноврсности
Републике Србије за
период од 2011. до
2018. године
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за Републику
Србију

13.036.400
RSD
109.000,00
EUR

178.087.732

Стратегија

421

7.1.

стања и мониторинг
чинилаца животне
средине, и
извештавање према
националним и
међународним
обавезама

квалитета животне средине,
праћења стања и мониторинг
чинилаца животне средине

Оперативно
функционисање
државног система за
аутоматски
мониторинг квалитета
ваздуха у државној
мрежи за праћење
квалитета ваздуха

У складу са чл. 10. и 11. Закона
о заштити ваздуха („Службени
гласник РС”бр.36/09, 10/13),
извршено праћење стања
квалитета ваздуха у Републици
Србији током 2013. године кроз
реализацију аутоматског
мониторинга квалитета ваздуха
у државној мрежи, АМСКВ;
мониторинг реализован по
програму дефинисаним у
Уредби о утврђивању програма
контроле квалита ваздуха у
државној мрежи („Службени
гласник РС”,број: 58/11);
програм контроле реализован
сагласно Уредби о условима за
мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени
гласник РС”, бр.11/10 , 75/10 и
63/13) у зонама и
гломерацијама сагласно Уредби
о утврђивању зона и
агломерација („Службени
гласник РС”, бр. 58/11 и 98/12 );
изршено је оцењивање
квалитета ваздуха у 2012.
години по члану 21. Закона о
заштити ваздуха („Службени
гласник РС”, бр.36/09 и 10/13)
и припремљен Годишњи
извештај по члану 67. Закона о
заштити ваздуха („Службени
гласник РС”, бр.36/09, 10/13),
чиме су створени услови за
доношење Уредбе о
утврђивању листе категорија
квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији
Републике Србије за 2012.
годину; провера квалитета
мерења (подешавање и
еталонирање мерних
инструмената) реализовано
према члану 13. дефинисаном
у Уредби о условима за
мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени
гласник РС”, бр.11/10 , 75/10,
63/13); извршено је
подешавање и еталонирање око
200 гас- анализатора на

05

01

RSD
179.400 RSD
(1500 EUR)

28.942.000
RSD

управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године,
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

422

7.2.

Проширење државне
мреже за детекцију
алергеног полена у
Србији

7.3.

Изградња Националне
референтне
лабораторије за
контролу квалитета
животне средине

7.4.

станицама у државној мрежи
АМСКВ, у два циклуса
теренских калибрација током
2013. године
Проширена државна мрежа за
детекцију алергеног полена на
мерном месту у Бечеју;
оперативно функционисање
свих станица у Републици
Србији; извршена контрола
података са свих мерних места,
слање у европску базу података

01

300.000
RSD

Делимично реализоване
планиране активности изградње
капацитета Националне
лабораторије за мониторинг
чинилаца животне средине
(контрола квалитета ваздуха,
вода, седимента и земљишта)

01

15.452.980
RSD

Управљање дифузним
загађењем у Републици
Србији – израда
методологије за
процену загађења са
руралног подручја

Израђена методологија за
процену дифузног загађења,
припремљена и представљена
публикација са резултатима
Пројекта

05

179.400
RSD
(1500 EUR)

7.5.

Успостављање
систематског праћење
квалитета земљишта

Реализовано узорковање и
испитивање квалитета
земљишта на укупно 65
локалитета

01

1.054.675
RSD

7.6.

Програм мониторинга
квалитета вода и
седимента

Делимично је извршен
систематски мониторинг
квалитета површинских и
подземних вода и седимента
(11 серија); у потпуности је
извршено анализирање и
извештавање о 21 акцидентном
случају хаваријског загађења

01

39.210.130
RSD

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године,
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године,
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године,
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године,
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и

423

7.7.

Развој тематских база
података као
компонената
информационог
система

Успостављене су тематске базе
података:
Квалитет ваздуха,
Квалитет воде,
Концентрација алергеног
полена,
Прекорачења и хаварије,
Инвентар контаминираних
локација,
Хемијски састав земљишта
Националног регистра извора
загађивања

01

500.000
RSD

7.8.

Израда индикатора за
праћење одрживе
производње и
потрошње

Дефинисани поједини
индикатори према
прелиминарној листи
индикатора одрживе
производње и потрошње

01

100.000
RSD

7.9.

Израда Годишњег
извештаја о стању
животне средине

Израђен Извештај о стању
животне средине у Републици
Србији за 2012. годину

01

50.000
RSD

7.10.

Мониторинг квалитета
воде и седимента
Великог бачког канала
у периоду јесен 08/
зима 09 – пролеће/лето
2012.године

Пројекат завршен; прикупљени
подаци о квалитету воде,
седимента и хидробионата
Великог бачког канала и
латералних канала I-61, I-64 и
КЦ-III

01

1.729.501 RSD

7.11.

Истраживање
актуелног стања и
валоризација рибљег
фонда у великим
рекама Србије- Развој
система (мреже) за
комплетно и
континуално праћење
стања и нивоа
коришћења рибљих
ресуса великих река
Републике Србије у
дужем временском
периоду- мониторинг
рибљег фонда
Формирање
јединствене базе

Преглед стања за именовање
салмонидних и ципринидних
вода; стабилизација и
побољшање стања рибљих
ресурса великих река
Републике Србије

01

20.562.000
RSD

Добијена потпунија слика о
степену и врстама загађења; у

01

4.000.000 RSD

7.12.

добара
Национални програм
заштите животне
средине

Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине,
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

Национални програм
заштите животне
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података о квалитету
воде и седимента
Великог бачког канала

7.13.

Учешће брода Аргус у
Трећем заједничком
истраживању Дунава у
организацији
Међународне комисије
за заштиту реке Дунав
(ICPDR)

7.14.

Оперативни
мониторинг
површинских и
подземних вода
Републике Србије

7.15.

Годишњи мониторинг
квалитета ваздуха у
урбаној мрежи мерних
станица

8.

Програм унапређења
инфраструктуре у
области заштите
животне средине и
решавање проблема
историјског загађења

8.1.

IMPACT (управљање
комуналним отпадом и
отпадним водама)

8.2.

8.3.

поступку израде база података
за почетак израде базе
еколошких црних тачака која
би представљала основ за
решавање проблема
најзагађенијих локација у
Републици Србији
Пројекат завршен;
ради се на изради Извештаја о
резултатима квалитета воде,
седимента и биоте на целом
току реке Дунав и његових
притока

средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Национални програм
заштите животне
средине
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Национални програм
заштите животне
средине
Национални програм
за усвајање правних
тековина ЕУ (НПАА)

01

70.000
RSD

Прикупљање података о
квалитету површинских и
подземних вода

01

46.540.000
RSD

Успостављен јединствени
функционални систем праћења
и контроле степена загађења
ваздуха и одржавања базе
података о квалитету ваздуха,
како би се оценио утицај
загађеног ваздуха на здравље
људи, животну средину и
климу и предузеле потребне
мере у циљу заштите
Унапређена је инфраструктура
у области заштите животне
средине; започета реализација
инфраструктурних пројеката;
подигнути капацитети за
извештавање о стању
квалитета чинилаца животне
средине
Урађена су сезонска мерења
квалитета и количина отпада и
отпадних вода у пет пилот
општина: Александровац, Бела
Црква, Крупањ, Куршумлија и
Свилајнац; спроведене су обуке
за правилно и квалитетно
извештавање о квалитету и
количинама отпада и отпадних
вода

01

19.576.446,00
RSD

05

137.411.190
RSD
(1.148.923
EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине

05

101.660.000
RSD
(850.000 EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

Припрема и изградња
трансфер станице за
отпад Коцељева

Припремљен Пројектни задатак
и нацрт Почетног извештаја за
изградњу трансфер станице у
Коцељеву (део регионалног
система за управљање отпадом
Каленић)

05

23.920.000
RSD
(200.000 EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

Подршка развоју
инфраструктурних
пројеката у области
животне средине

Израђен Пројектни задатак за
израду документације за
изградњу трансфер станице у
Чачку (регионални систем

05

11.831.191
RSD
(98.923 EUR)
263.120.000

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

06
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Дубоко); потписан је
Меморандум о разумевању за
завршетак изградње регионалне
депоније у Панчеву у децембру
2013. године између
Министарства и
Имплементационе агенције
(ИМГ), Панчева и Опова;
потписан је Меморандум о
разумевању за увођење
примарне селекције отпада у
Ариљу између Министарства,
ИМГ-а и општине Ариље у
децембру 2013. године;
припремљен је Пројектни
предлог и Меморандум о
разумевању за Пројекат
изградње постројења за
третман отпадних вода у
насељу Крушчица, општина
Бела Црква

RSD
(2.200.000
EUR)

Национални програм
заштите животне
средине

8.4.

Изградња Регионалне
Депоније Каленић

Израђен је нацрт ревидоване
Студије изводљивости за
регионални центар за
управљање отпадом за
Колубарски регион са анализом
трошкова и користи у циљу
апсорпције обезбеђених
средстава Европске уније из
ИПА 2012 програмске године
за изградњу регионалног
центра „Каленић“ и достављен
је на мишљење локалним
самоуправама и јавним
комуналним предузећима које
су део регионалног система
Каленић, као и Одељењу за
управљање отпадом;
припремљена тендерска
документација за надзор и
ангажовани надзор

06

131.560.000
RSD
(1.100.000
EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

8.5.

Изградња Регионалне
Депоније Суботица

Припремљена тендерска
документација за надзор и
ангажовани надзор

06

119.600.000
RSD
(1.000.000
EUR)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године

8.6.

Изградња Регионалне
Депоније Зрењанин

Израђена Студија
изводљивости за Регионалну
депонију Зрењанин

06

11.960.000
RSD
(100.000 EUR)

Програм за јачање
капацитета запослених
у државној управи у
области заштите
животне средине и
енергетике, јединицама
локалне самоуправе,
невладиним
организацијама и
другим
заинтересованим

Ојачан капацитет запослених у
државној управи у области
заштите животне средине и
енергетике, јединицама локалне
самоуправе, невладиним
организацијама и другим
заинтересованим странама и
унапређење међусекторске и
међуресорне сарадње

06

160.310.026
RSD
(1.934.476
USD)

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Национални програм
заштите животне
средине

9.

06

01

205.472.800
RSD
(1.718.000
EUR)
3.903.278 RSD
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9.1.

странама и унапређење
међусекторске и
међуресорне сарадње
Твининг: Јачање
инспекције за заштиту
животне средине и
релевантних
заинтересованих
страна у Републици
Србији

Одржани тренинзи, семинари,
радионице;
израђен План инспекцијске
контроле севесо оператера
нижег реда; израђен План
инспекцијске контроле IPPC
постројења
израђени алати за процену
ризика;повећана ефективност
инспекције за заштиту животне
средине на републичком,
покрајинском и локалном
нивоу

01

3.903.278 RSD

Национални програм
заштите животне
средине

Стратегија
управљања отпадом
за период 2010 –
2019. године
Стратегија увођења
чистије производње у
Републици Србији
Национални програм
заштите животне
средине
Монтреалски
протокол о
супстанцама које
оштећују озонски
омотач („Службени
лист СФРЈ“ –
Међународни
уговори, број: 16/90)

9.2.

Обука кадрова за
обављање сложених
аналитичких поступака
у Националној
лабораторији

Делимично извршене
планиране активности на
подизању капацитета стручног
и компетентног особља за
обављање нових аналитичких
поступака у Националној
лабораторији

01

100.680
RSD

9.3.

Обележавање 16.
септембра,
међународног Дана
заштите озонског
омотача Конкурс за
невладине
организације

Обележен међународни Дан
заштите озонског омотача
(16.09), организован
консултативни састанак на
техничком нивоу са
представницима других
институција, струковних
удружења, академског сектора
и других заинтересованих
страна, од којих свака са свог
аспекта има кључну улогу у
заштити озонског омотача;
састанку је присуствовало
преко 40 учесника; организован
изложбени штанд и форум на
тему Побољшање енергетске
ефикасности у новим
технологијама хлађења
погодним за очување
климатских услова и озонског
омотача на 44. Конгресу КГХ
(4-6. децембар), у сарадњи са
УНЕП-ом
Организована обука за 40
републичких инспектора и
цариника у Зрењанину (14-16.
октобар), уз учешће
представника Министарства,
менаџера Пројекта из УНЕП-а
и две инспекторке из Чешке
Републике; представљена
практична искуства у примени
европских прописа при
инспекцијском надзору
оператера који имају
инсталисану опрему која

06

4.143.500 RSD
(50.000,00
USD)
66.710.350
RSD
(805.000,00
USD)

9.4.

Обука инспектора и
цариника о контроли
супстанци које
оштећују озонски
омотач

06

06

74.583.000
RSD
(900.000,00
USD)

Монтреалски
протокол о
супстанцама које
оштећују озонски
омотач („Сл. лист
СФРЈ” –
Међународни
уговори бр 16/90)
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9.5

Помоћ у
имплементацији
система за управљање
хемикалијама у Србији

9.6

Управљање ризиком од
хемикалија у Србији –
фаза 2

9.7

10.

10.1

10.2.

садржи супстанце које
оштећују озонски омотач;
размењена искуства са
представницима Управе царина
о поступању са заплењеним
супстанцама које оштећују
озонски омотач и флуорованим
гасовима са ефектом стаклене
баште
Завшен Пројекат у марту 2013.
године; набављена је опрема за
контролу и надзор из области
хемикалија, спроведене
едукације потребне за
имплементацију система
управљања

06

119.600.000
RSD
(1.000.000,00
EUR)

/

Спроведене планиране
активности у циљу надградње
техничких и административних
капацитета

06

85.872.800
RSD
(718.000,00
EUR)

/

Ажурирање НИП за
спровођење
Стокхолмске
конвенције

Завршене су припреме за
отпочињање реализације
пројектних активности и
успостављање координационог
механизма за реализацију
Пројекта

06

14.873.176
RSD

/

Програм унапређења
управаљања и
планирања енергетских
ресурса

Завршен Пројекат; дефинисана
база података; обављене обуке
са енергетским компанијама;
урађена нова Стратегија развоја
енергетике Републике Србије
до 2025. године са пројекцијама
до 2030. године;
спроведене јавне консултације;
урађен је Извештај о
стратешкој процени утицаја
Стратегије развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030.
године на животну средину;
одштампано је Упутство за
израду локалних енергетских
планова у складу са
међународном праксом у 200
примерака и прослеђено свим
општинама у Републици
Србији; урађен је предлог
дизајна базе података
Завршен Пројекат; дефинисана
база података; обављене обуке
са енергетским компанијама

01

Развијање енергетског
менаџмента
информационог
система ИМИС (ГИС
база података)
Израда Стратегије
развоја енергетике
Републике Србије до
2025. године, са
пројекцијама до 2030.

Урађена нова Стратегија
развоја енергетике Републике
Србије до 2025. године са
пројекцијама до 2030. године;
спроведене јавне

(179.476,00
USD)

06

01

12.966.347
RSD
41.965.000
RSD
(350.000EUR)

06

3.178.130 RSD
41.965.000
RSD
(350.000EUR)

01

4.849.800

Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012. године

Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012. године
/

RSD
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године

10.3.

Пројекат Норвешка
помоћ енергетској
политици Републике
Србије у области
локалног енергетског
планирања

11.

Програм повећања
енергетске
ефикасности у
секторима потрошње и
производње енергије

консултације;урађен је
Извештај о стратешкој процени
утицаја Стратегије развоја
енергетике Републике Србије
до 2025. године са пројекцијама
до 2030. године на животну
средину
Одштампано је Упутство за
израду локалних енергетских
планова у складу са
међународном праксом у 200
примерака и прослеђено свим
општинама у Републици
Србији; урађен је предлог
дизајна базе података
Расписано је шест тендера од
којих две везане набавке за
више топлана и четири
појединачна тендера;
набављено је и уграђено 1089
калориметара за десет топлана;
испоручене и уградђене цеви и
пратеће опреме за
реконструкцију 60 km
топловода за 17 топлана;
окончана два тендера за
испоруку котлова и пратеће
опреме за топлану у Бачкој
Паланци ако и испорука и
уградња три економајзера за
Топлану Шабац;
почетком марта 2013. године
упућен је позив топланама да се
кандидују за кориснике
Пројекта; пријављивање је
завршено и укупно се
пријавило 15 топлана;
упућен позив заинтересованим
консултантским кућама да се
кандидују за избор консултанта
на Пројекту; поступак који се
састојао из две фазе –
претквалификационе и фазе
подношења техничке и
финансијске понуде завршен и
изабран је технички консултант
на Пројекту; спроведена је
јавна набавка за ангажовање
индивидуалних експерата;
формирана Радна група за
праћење реализације Пројекта и
припремљен извештај о
реализацији Пројекта за
норвешког донатора;извршена
обука домаћих администратора
и крајњих корисника;одобрен,
сипсак малих општина које ће
учествовати на Пројекту;
израђена тендерска
документација за ангажовање
техничког консултанта

01

4.938.417 RSD

11

343.996.032
RSD
(2.876.221
EUR)

01

/

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године

122.741.921
RSD

05

32.486.828
RSD
(271.629EUR)

06

82.870.000
RSD
(1.000.000
USD)

06

93.322.325
RSD
(780.287 EUR)
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11.1

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Рехабилитацијa
система даљинског
грејања у Србији –
фаза IV

Подстицање
коришћења
обновљивих извора
енергије – развој
тржишта биомасе

Помоћ у
имплементацији
захтева из Уговора о
оснивању енергетске
заједнице у вези са
правним тековинама
Европксе уније о
енергетској
ефикасности
Увођење
информационог
система за енергетски
менаџмент ( ИСЕМ ) у
јавним зградама у
Републици Србији
“DMS” (Data
Management System)

“Alterenergy”

Расписано је шест тендера од
којих две везане набавке за
више топлана и четири
појединачна тендера;
набављено је и уграђено 1089
калориметара за десет топлана;
испоручене и уградђене цеви и
пратеће опреме за
реконструкцију 60 km
топловода за 17 топлана;
окончана два тендера за
испоруку котлова и пратеће
опреме за топлану у Бачкој
Паланци као и испорука и
уградња три економајзера за
Топлану Шабац

11

343.996.032
RSD
(2.876.221
EUR)

01

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године

118.618.921
RSD

05

31.777.959
RSD
(265.702 EUR)

06

66.772.441
RSD
(558.298 EUR)

Почетком марта 2013. године
упућен је позив топланама да се
кандидују за кориснике
Пројекта; пријављивање је
завршено и укупно се
пријавило 15 топлана; упућен
позив заинтересованим
консултантским кућама да се
кандидују за избор консултанта
на Пројекту; Поступак, који се
састојао из две фазе –
претквалификационе и фазе
подношења техничке и
финансијске понуде завршен и
изабран је технички консултант
на Пројекту
Спроведена је јавна набавка за
ангажовање индивидуалних
експерата; формирана Радна
група за праћење реализације
Пројекта и припремљен
Извештај о реализацији
Пројекта за норвешког
донатора

06

14.231.084

Извршена обука домаћих
администратора и крајњих
корисника

06

RSD
(118.989 EUR)

05

708.891 RSD

Стратегија развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године

/

(5.927 EUR)

82.870.000
RSD

/

(1.000.000
USD)

У поступку креирања је база
података о пасошима за зграде
и енергетским уштедама
реализованим у зградарству а
по основу примене нових
правилника за зграде
Одобрен, списак малих
општина које ће учествовати на
Пројекту; израђена тендерска

01

3 525 000 RSD

06

11.960.000
RSD

/

(100.000 EUR)

01

598.000

/

RSD

430

документација за ангажовање
техничког консултанта

06

358.800
RSD
(3.000 EUR)

12.

Програм обезбеђења
сигурности снабдевања
електричном енергијом
и угљем енергетских
објеката за
производњу, пренос и
дистрибуцију
електричне енергије

Потписан појединачни
Уговорни споразум

06

11

2.272.400.000
RSD
(19.000.000
EUR)
248.302.600.94
5 RSD

Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012. године

(2.996.290.587
USD)
11

526.551.793.014

RSD
(4.402.606.965
EUR)

12.1.

Термоелектрана
копови Костолац Б3
350 MW

Потписан појединачни
Уговорни споразум; обезбеђена
средства за зајам

11

59.301.772.000
RSD
(715.600.000
USD)

12.2.

12.3.

Термоелектрана
Колубара Б 2x350 MW

Вођени преговори и
усаглашавање садржине
иницијалних уговора

11

Термоелектрана
Никола Тесла Б3 740
MW

Разматрани модели реализације
Пројекта и вођени преговори са
потенцијалним инвеститорима

11

150.823.400.000

RSD
(1.820.000.000
USD)

203.320.000.000

RSD
(1.700.000.000
EUR)

12.4.

12.5.

Термоелектранатоплана Нови Сад, 400
MWe+300 MWt

Реверзибилна ХЕ
Ђердап 3, I фаза 680
MW

Спроведене поједине фазе
тендерске процедуре за
привлачење стратешког
партнера; формиран је тим за
преговоре; усвојен текст
Протокола и заједничке
платформе за преговоре
Разматрани модели реализације
Пројекта и вођени преговори са
потенцијалним инвеститорима

11

57.408.000.000
RSD
(480.000.000
EUR)

11

47.840.000.000
RSD
(400.000.000
EUR)

12.6.

Реверзибилна
Бистрица 680 MW

ХЕ

Разматрани модели реализације
Пројекта и вођени преговори са
потенцијалним инвеститорима

11

71.760.000.000
RSD
(600.000.000
ЕUR)

12.7.

Ревитализација ХЕ
Ђердап 1

Завршена ревитализација А 6 и
А4 и започета ревитализација
А5

11

9.617.940.845
RSD
(116.060.587

Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
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USD)

12.8.

Ревитализација
Хидроелектране
Зворник

Спроведена тендерска
процедура; потписан Уговор са
испоручиоцем опреме и
извођачем радова; завршени
припремни радови

11

8.372.000.000
RSD
(70.000.000
ЕUR)

12.9.

Одсумпоравање
Термоелектране
Никола Тесла А

Објављен је Јавни позив за
предквалификацију

11

33.321.393.014
RSD
(278.606.965
ЕUR)

12.10

Повећање енергетске
ефикасности путем
еколошког управљања
квалитетом угља у
Рударском басену
Колубара
Ревитализација
Термоелектране
Костолац Б1, Б2;
одсумпоравање
Термоелектране
Костолац Б1, Б2;
изградња речног
терминала и пруге
Термоелектрана
Штаваљ 300 MW

Усвојен Закон о потрврђивању
зајма за кредит KfW; започета
реализација Пројекта

11

8.850.400.000
RSD
(74.000.000
ЕUR)

Завршена ревитализација
Термоелектране копови
Костолац Б2;
започете приприпремне
активности за Ревитализацију
Костолац Б1, одсумпоравање
Б1 и Б2 и изградњу речног
терминала и пруге
Разматрани модели реализације
Пројекта и вођени преговори са
потенцијалним инвеститорима

11

28.559.488.100
RSD
(344.630.000
USD)

11

95.680.000.000
RSD
(800.000.000
ЕUR)

Изградња
трансформаторске
станице 400/110 кВ
Врање 4

Урађена је комплетна
припремна инвестиционотехничка документација и
започети грађевински радови

06

2.272.400.000
RSD
(19.000.000
EUR)

12.11
.

12.13
.

12.14
.
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Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012. године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
Програм остваривања
Стратегије развоја
енергетике Републике
Србије до 2015.
године, за период од
2007. до 2012.године
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2007. до 2012.године

432

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

2. Министар

Братислав Петковић, до 2. септембра 2013. године
Иван Тасовац, од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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; задужбине и фондације; систем
јавног информисања; праћење спровођења закона у области јавног информисања;
праћење рада јавних предузећа и установа 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; оснивање и развој културно-информативних
центара у иностранству; 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.

Галерија уметности Приштина – Ниш; Народна библиотека Пирот; Градска
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак; Народна библиотека „Радоје
Домановић” Лесковац; Историјски архив Гњинална – Прокупље; Удружење
овлашћења
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије; Народна библиотека
Крушевац; Завод за проучавање културног развитка; Библиотека Матице српске
Нови Сад; Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”; Историјски музеј
Србије; Музеј позоришне уметности; Народна универзитетска библиотека „Иво
Андрић” – Београд; Удружење књижевних преводилаца Србије; Градска библиотека
Суботица; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Лепосавић;
Асоцијација српских архитеката; Библиотека града Београда; Фото, кино и видео
савез Војводине; Национални комитет ИЦОМОС Србија; Српско књижевно друштво;
Градска библиотека „Вук Караџић” Косовска Митровица; Удружење оркестралних
уметника Србије; Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemozyne;
Удружење композитора Војводине; Централни институт за конзервацију; Културно
просветна заједница Косово и Метохија – Грачаница; Музеј историје Југославије;
Републички завод за заштиту споменика културе; Међународни музички центар
Маестро Интернационал; Архив Србије; Етнографски музеј; Народна библиотека
„Стеван Сремац” Ниш; Музеј у Приштини – Београд; Ансамбл „Венац” Грачаница;
Музеј жртава геноцида; Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље; Музеј
примењене уметности; Српско друштво издавача и књижара; Народна библиотека
„Илија М. Петровић” Пожаревац; Удружење ликовних уеметника Србије; Удружење
балетских уметника Србије; Српски ПЕН центар; Удружење филмских и
телевизијских радника Војводине; Савез удружења ликовних уметника Војводине;
Удружење музичких уметника Србије; Народна библиотека „Јован Поповић”
Кикинда; Народна библиотека Смедерево на територији града Смедерево; Градска
библиотека у Новом Саду; Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини; Градска
библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор; Архив града Приштине-Вранић; Удружење
филмских уметника Србије; Галерија Матице српске Нови Сад; Удружење музичара
џеза, забавне и рок музике Србије; Савез естрадно-музичких уметника Србије;
Библиотека шабачка; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду;
Покрајински културни центар Приштина – Лепосавић; Народни музеј у Београду;
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево; Савез драмских уметника
Србије; Народна библиотека Бор; Народна библиотека „Радислав Никчевић”
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Јагодина; Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево; Музеј науке и
технике; Природњачки музеј; Народна библиотека „Вук Караџић” Крагујевац;
Међукомунални архив Пећ – Београд; Градска библиотека Вршац; Народна
библиотека Ужице; Архив Косова и Метохије-Ниш; Удружење сценских уметника,
стручњака и сарадника у култури Србије; Удружење филмских глумаца Србије;
Удружење ликовних уметника примењених уметности Војводине; Народна
библиотека „Бора Станковић” Врање; Удружење филмских и телевизијских
уметничких сарадника Србије; Удружење драмских писаца Србије; Удружење
композитора Србије; Југословенска кинотека; Градска библиотека Панчево; Музеј на
отвореном „Старо село” Сирогојно; Удружење књижевника Србије; Историјски
архив Гњинална – Прокупље; Центар за очување наслеђа Косова и Метохије
Mnemozyne; Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера
Србије; Народно позориште Приштина – Косовска Митровица; Асоцијација српских
архитеката; Библиотека Матице српске Нови Сад; Ансамбл народних игара и песама
Србије „КОЛО”; Музеј позоришне уметности; Завод за проучавање културног
развитка; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Лепосавић; Српско
археолошко друштво; Народна универзитетска библиотека „Иво Андрић” – Београд;
Народна библиотека Крушевац; Градска библиотека Суботица; Удружење
књижевних преводилаца Србије; Културно просветна заједница Косово и Метохија –
Грачаница; Архив Југославије; Филмске новости; Музеј савремене уметности;
Народно позориште у Београду; Историјски музеј Србије; Градска народна
библиотека "Светозар Марковић" у Београду; Филмски центар Србије; Друштво
књижевника Војводине; Међуопштински историјски архив Призрен - Ниш;
Историјски архив Косовска Митровица – Звечан; Архив Србије; Међународни
музички центар Маестро Интернационал; Републички завод за заштиту споменика
културе; Музеј историје Југославије; Етнографски музеј; Музеј жртава геноцида;
Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш; Народна библиотека „Раде Драинац”
Прокупље; Ансамбл „Венац” Грачаница; Музеј у Приштини – Београд; Централни
институт за конзервацију; Музеј примењене уметности; Српско друштво издавача и
књижара; Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац; Удружење
ликовних уеметника Србије; Удружење балетских уметника Србије; Српски ПЕН
центар; Савез удружења ликовних уметника Војводине; Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић” у Београду; Удружење музичких уметника Србије; Народна
библиотека „Јован Поповић” Кикинда; Удружење филмских и телевизијских радника
Војводине; Градска библиотека у Новом Саду; Музеј наивне и маргиналне уметности
у Јагодини; Градска библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор; Архив града ПриштинеВранић; Удружење филмских уметника Србије; Народна библиотека Смедерево на
територији града Смедерево; Библиотека шабачка; Савез естрадно-музичких
уметника Србије; Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије; Галерија
Матице српске Нови Сад; Покрајински културни центар Приштина – Лепосавић;
Народни музеј у Београду; Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево;
Савез драмских уметника Србије; Народна библиотека Бор; Народна библиотека
„Радислав Никчевић” Јагодина; Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево;
Природњачки музеј; Југословенска кинотека; Народна библиотека „Вук Караџић”
Крагујевац; Међукомунални архив Пећ – Београд; Музеј науке и технике; Народна
библиотека Ужице; Архив Косова и Метохије-Ниш; Удружење сценских уметника,
стручњака и сарадника у култури Србије; Удружење филмских глумаца Србије;
Удружење ликовних уметника примењених уметности Војводине; Градска
библиотека Вршац; Удружење композитора Србије; Удружење драмских писаца
Србије; Удружење филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије; Народна
библиотека „Бора Станковић”,Врање;Библиотека града Београда

Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) je сумирајући своје
активности и постављене циљеве у 2013. години, остварило следеће резултате:
Подржани су пројекти од националног значаја установа и других субјеката у култури у
области културног наслеђа који имају за циљ извођење ургентних радова, конзерваторскорестаураторских, истраживачких и других радова, укључујући активности у оквиру међународних
пројеката; настављене су активности ка побољшању услова за рад установа од републичког значаја.
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Републички завод за заштиту споменика културе Београд је реализовао низ пројеката
истраживања, заштите и очувања непокретног културног наслеђа и то: архитектонски радови на
цркви Св. Ђорђа у манастиру Ђурђеви Ступови; архитектонски радови у Петровој цркви;
архитектонски радови на археолошком налазишту Гамзиград; конзерваторско-рестаураторски радови
у цркви Богородице Љевишке у Призрену, у манастиру Грачаница; у манастиру Високи Дечани;
архитектонски радови у манастиру Манасија, на Трајановој табли; у Карађорђевом граду у Тополи;
сликарско-конзерваторски радови у манстиру Жича, у манастиру Бањска, у манастиру Студеница; на
цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани.
Централни институт за конзервацију је наставио са реализацијом програма превентивне и
куративне конзервације као и едукативне програме рестаурације и конзервације (обука и
усавршавање конзерватора из Републике Србије и суседних земаља).
Републички музеји:Народни музеј у Београду реализовао је низ значајних изложби, међу
којима се издвајају: „Константин Велики и Милански едикт из 313. године”, „Рађање хришћанства у
римским провинцијама на тлу Србије”, „Уметност средњовековне Србије” која је гостовала у
Византијском музеју у Атини. Изложбом „Завети и поруке. Стефан Немања – девет векова” Музеј је
обележио годишњицу рођења Стефана Немање, родоначелника лозе Немањића и утемељивача српске
средњовековне државе. Музеј примењене уметности припремио је велику и значајну студијску
изложбу „Средњовековни орнаменти са фресака од 12-18. века” као и изложбе: „35. Салон
архитектуре”, „14. Тријенале керамике”, „Женска обућа из колекција МПУ”; Такође, у Музеју
примењене уметности, изведени су радови на уградној опреми и климатизацији-ремонту постојеће
опреме за вентилацију и монтажи нове опреме за климатизацију у галерији у приземљу и у подруму.
Музеј савремене уметности уз подршку Министарства је реализовао активности
везане за
организацију 55. Бијенала у Венецији – поставка „Нема ничег између нас” аутора Милоша Томића и
Владимира Перића, као и изложбе „Салон МСУ - 5 самосталних и групних изложби савремених
домаћих и иностраних уметника”. Музеј науке и технике наставио је активности на Сталној
поставци „Интерактивни научни центар” која је део сталне поставке Музеја интерактивни део
поставке који садржи дигиталне реконструкције и презентације, инсталације проширене стварности.
Музеј историје Југославије реализовао је изложбе „Порцулански сјај социјализма”, „Скривени дизајн
и искра” и „Царски дарови”. Природњачки музеј, у складу са финансијским планом, реализовао је
следеће изложбе: „Минерали Трепче”, „Старо воће Србије”, „Амброзија: 150 година у Европи и 60
година у Србији”, као и изложбу „Бело и црно - прича о чоколади”. Галерија Матице српске
реализовала је изложбе „Поклон збирка Петар Чурчић и хуманизам и ренесанса” и „Збирка ордења
Галерије матице српске”. Етнографски музеј у оквиру програмске делатности реализовао је
следеће активности и изложбе: „Народна религија”, „Оријентални салон”, „Традиционални занати”,
„Аквизиције и свакодневни живот у граду Алжиру”, као и пројекте „Нематеријална баштина Центар за заштиту НКН” и „Научно-истраживачки пројекaт”. Историјски музеј Србије реализовао је
пројекат „Imagining the Balkans. Identities, Nations and Memories in South-East Europe” у оквиру
програма „History, Memory and Dialogue in South East Europe: Exploring the Identity of Nations” у
организацији канцеларије УНЕСКО Венеција. Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини,
реализовао је традиционалну манифестацију „16. међународни Бијенале” и изложбу „Уметност
аутсајдера Србије” у Културном центру Србије у Паризу. Музеј позоришне уметности Србије
реализовао је изложбе: „Рихард Вагнер на сцени Народног позоришта у Београду - двеста година од
рођења”, „Народно позориште Александар I -100 година од оснивања” и изложбу „Милош Жутић”.
Архив Србије је реализовао следеће програме: изложба „Српски манастири и цркве на Косову
и Метохији“, Програм сарадње са Отоманским архивом у Истанбулу, Међународна научна
конференција – Наслеђе социјализма, учешће Архива Србије на Конференцији Међународног
архивског савета у Бриселу. Настављени су пројекти на сређивању архивске грађе Српских
православних црквених општина у Дубровнику, Трсту и Бечу. Обележен је Дан архива и 115 година
од оснивања Архива Србије. Реализовани су и инвестициони радови на извођењу грађевинскозанатских радова на делу поткровља зграде и набавка мобилијара за поткровље Архива Србије у
Карнегијевој бр. 2.
Југословенска кинотека је организовала 15. Фестивал нитратног филма. Такође, реализовала
је инвестиционе радове и то: набавку и монтажу клима уређаја за потребе Филмског архива
Кинотеке, санацију фасаде на згради Филмског архива Кинотеке и радове на санацији крова у Узун
Мирковој бр. 1. Израђен је Главни пројекат електроинсталација и припадајуће опреме према пројекту
екстеријерне и ентеријерске информатике за објекат Југословенске кинотеке у Узун Мирковој 1.
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РУ Филмске новости реализовале су следеће програме: документарни филм „Тито“ и
документарни серијал „Тврђаве на Дунаву“. Подржан је почетак инвестиционих радова на одржавању
депоа Филмских новости и набавку ултрасоничног чистача филмске траке – уређај за прање и
чишћење филмова.
У Архиву Југославије су настављени радови на санацији и адаптацији помоћног дворишног
објекта, депоа Архива Југославије. Отворене су изложбе: „Саобраћај и везе у Краљевини Југославији 19181941“, „Београд-Џакарта од успостављања дипломатских односа до данас“ и „Београд-Хавана 70 година од
успостављања дипломатских односа“.
Подржани су пројекти од националног значаја Народнe библиотеке Србије: Пројекат „Еуропеана1. Светски рат 1914-1918“, Изложба принтова рукописних књига НБС у Византијском музеју у Солуну,
Међународни сајам књига у Загребу, као и наставак радова на адаптацији трезора и фототеке Одељења
археографије и набавка рачунарске опреме.
Међу значајније програме које је реализовала Библиотека Матице српске у Новом Саду спада и
пројекат који се односи на систем узајамне каталогизације библиотека.
Подржани су пројекти регионалних и локалних установа од којих су најзначајнији: наставак
радова на обнови Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве; наставак радова у
оквиру развојног пројекта интегративне заштите наслеђа „Векови Бача“ на тврђави Бач; радови на
уређењу простора око источне капије археолошког налазишта Гамзиград; наставак радова на конзервацији
и рестаурација мозаика просторије 16 на локалитету 1а Царска палата Сирмијума. Заштитна археолошка
ископавањна археолошком налазишту „Бело Брдо“ у Винчи - Музеја града Београда; Средњовековни град
Браничево- археолошка истраживања локалитета Мали град у Старом Костолцу - Народног музеја у
Пожаревцу; заштитна, археолошка истраживања локалитета Градина-Клиса у Раковцу - Музеја Војводине
у Новом Саду. Наставак радова на реконструкцији сталних поставки: Музеја у Смедереву; Завичајног
музеја у Прибоју, Народног музеја у Шапцу, Народног музеја у Зрењанину и Народног музеја у Кикинди.
Реализован је Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области савременог
стваралаштва за 2013. годину. Размотрено је 2395 пријављених пројеката и предложено је да се
средствима Министарства суфинансира 640 пројеката у износу од 176,578.000,00 динара и то: 100
пројеката у области ликовних и визуелних уметности, те рад 18 ликовних колонија, 44 пројекта из
области музичког стваралаштва, 71 из области позоришног стваралаштва и плесног стваралаштва и
40 пројеката у области кинематографије (филмских манифестација, награда и радионица).Такође у
области књижевности и издаваштва суфинансиране су 33 књижевне манифестације и награде, 47
периодичних публикација и 21 капитално књижевно издање. Министарства је финансијски подржало
реализацију 26 програма и активности на Косову и Метохији, 59 пројеката за децу и младе и 88
пројеката 16 националних мањина. У области традиционалног народног и аматерског стваралаштва
подржано је 58 пројеката, док је у области културних активности особа са инвалидитетом
суфинансирано 22 пројеката, као и 31 научно истраживачки рад.
У области књижевног стваралаштва и издаваштва реализован је Конкурса за откуп
публикација објављених 2012. године. Током октобра, Комисија за откуп књига извршила је
консултације са јавним библиотекама и, на основу њихових потреба, као и на основу мишљења
националних савета националних мањина, донела Одлуку у којој су наведени наслови и број
примерака публикација које ће бити откупљене. За потребе откупа утрошено је 89.263.524,27 динара.
Средства се додељују 161 издавачу, а откупљено је 1407 наслова у тиражу од 149.722 примерака.
Министарство је ставило ван снаге протоколе, које је са организаторима односно оснивачима
фестивала и манифестација у Републици Србији, за које је сматрало да дају посебан допринос
српској култури, потписало у претходном периоду, у складу са препорукама Државне ревизорске
институције. Дата је препорука да са програмима ових манифестација и фестивала, организатори и
оснивачи конкуришу на годишњем конкурсу за пројекте у области савременог стваралаштва, те су
конкурсне комисије и дале препоруку да се финансијски подрже следећи фестивали манифестације:
Позоришни фестивал „Стеријино позорје“ у Новом Саду, Позоришни фестивал у Ужицу, Позоришни
фестивал „ЈоакимИнтерФест“ у Крагујевцу, Фестивал кореографских минијатура у Београду,
Позоришни фестивал „Дани комедије“ у Јагодини, Београдски фестивал игре, ГитарАрт фестивала,
Фестивал „Мокрањчеви дани“, Неготин, Београдски итернационални театарски фестивал (БИТЕФ) у
Београду , Београдски музички фестивал (БЕМУС), ФЕСТ, Београдски фестивал документарног и
краткометражног филма, Октобарски салона и Међународно такмичења музичке омладине.
Настављено је суфинансирање Међународног филмског фестивала „Палић“ и Међународног
фестивала позоришта за децу у Суботици.
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Настављена је успешна сарадња са уметничким удружењима (13 удружења), који се баве
повереним пословима (статус самосталног уметника и права и обавезе уметника која произилазе из
овог статуса), те је њихов рад квартално финансиран током 2013.године.
Установе културе у области савременог стваралаштва и то Народно позориште у Београду,
Београдска филхармонија, Ансамбл народних игара и песама „Коло“, Филмски центар Србије и Завод
за проучавање културног развитка су током 2013. године реализовале своје предвиђене програме.
На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања подржано
је 118 пројекта, од којих су се по квалитету и значају издвојили: „Ћирилични фонтови – Пишите као
знаменити Срби“, Удружења новинара Србије, „Пиштаљка – стварање мреже дописника“, Удружења
Еутопија-Пиштаљка, „База података напада на новинаре 2008-2012“, Независног удружења новинара
Србије, „Улога медија у промени односа деце и младих према старијима“, Независног удружења
новинара Србије, „Културни обрасци и родна равноправност“ Форума жена Пријепоља, „Говор
толеранције“, продукцијске куће Архител, документарни филм „Маг и ја“, продукцијске куће ЗА
Медија, као и други пројекти посвећени темама значајним за унапређење јавног интереса у области
информисања – родна равноправност, очување животне средине, указивање на друштвене проблеме
(сиромаштво, негативни демографски трендови, корупција и сл.). При реализацији Конкурса из
области јавног информисања на језицима националних мањина, осим квалитета пројеката, води се
рачуна о бројности сваке мањине, њеној концентрацији на територији са које аплицира, као и o броју
корисника медијског садржаја, те су, у складу са овим критеријумима, подржани пројекти на 14
језика и 11 мултијезичких пројеката, укупно 74 пројекта, који су процењени као значајни за
остваривање права на информисање на матерњем језику и заштиту и унапређење језичког и
културног идентитета националних мањина. Пројекти на ромском језику (14) суфинансирани су у
складу са циљевима Декаде Рома, у износу од 5 милиона динара. На Конкурсу за суфинансирање
електронских медија са седиштем на Косову и Метохији, подржани су пројекти/програми који својим
значајем доприносе очувању и унапређењу информисања српског народа на територији Покрајине,
али и очувању српског језика и културе. Узимајући у обзир прописане критеријуме и значај пројеката
за информисање припадника српског народа, на територији северног дела и у енклавама на КиМ,
подржано је 10 пројеката радио, телевизијским и продукцијским кућама на територији АП Косово и
Метохија. Пројекти су посвећени одржању српске традиције, језика и културе, актуелним
проблемима српског народа на КиМ, али и они који се тичу проблема младих, заштити животне
средине и сл. На Конкурсу за суфинансирање пројеката/програма из области информисања српског
народа у земљама региона подржани су пројекти који својим значајем доприносе очувању и
унапређењу српског језика и културе и информисању Срба у Републици Хрватској, Републици
Словенији, Мађарској, Румунији, Републици Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и
Републици Албанији. С обзиром на квалитет и бројност припадника српског народа у овим земљама,
подржано је осам пројеката из Републиме Хрватске, пет из Црне Горе, по три из БиХ, Републике
Словеније и Румуније, по два из Републике Албаније и Републике Македоније и један из Мађарске.
Путем Конкурса за суфинансирање пројеката/програма у области информисања особа са
инвалидитетом, суфинансирани су пројекти који овој категорији становништва олакшава приступ
информацијама од јавног значаја, они који се баве проблемима и начинима њиховог решавања у
свакодневном животу особа са инвалидитетом, као и унапређењу процеса њихове инклузије у
свакодневне друштвене токове. На овом конкурсу подржавају се пројекти самих организација особа
са инвалидитетом, као и пројекти медијских кућа посвећени овој проблематици. Води се рачуна и о
врсти (категорији) инвалидности, с обзиром на специфичност техника које, посебно глувим и слепим
особама, омогућавају лакшe информисање. Подржана су 32 пројекта медијских садржаја и
организација особа са инвалидитетом. Подржана су и појединачни пројекти који по условима и
критеријумима не могу учествовати на конкурсима, а процењени су као значајни за унапређење
јавног интереса у области информисања. Најзначајнији из ове категорије подржаних пројеката су
„Пупинов културни додатак“, Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“, Студентско
такмичење из регионалног медијског права, Универзитета у Београду – Правног факултета.
У 2013. години је настављено финансирање рада Јавног предузећа Новинска агенција
„ТАНЈУГ”, Јавног предузећа за новинско издавачку делатност „Панорама” и Савезне јавне установе
„Радио Југославија” у делу који се односи на обављање делатности од општег интереса.
У оквиру билатералне активности у области културе истакнуту улогу су имале следеће
манифестације: Дани културе Алжира у Србији, у намери да унапреде сарадњу подстицањем
културне и уметничке размене у циљу стварања културних спона између две земље; у Пекингу и
Шенџену је одржан први Форум културне сарадње између Народне Републике Кине и 16 земаља
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ЦИЕ на коме је потписан
Програм сарадње у области културе и уметности између два
министарства за период 2013−2016. године, и у складу са потписаним Програмом Кина ће бити
почасни гост на београдском Међународном сајму књига 2014. године; у Атини је отворена изложба
„Уметност средњевековне Србије“, која је организована у сарадњи са Византијским музејем Грчке и
Народним музејем у Београду; у павиљону Републике Србије на 55. Бијеналу савремене уметности у
Венецији, отворена је поставка под називом „Нема ничега између нас“; у Риму је у простору „Mercati
di Traiano“ постављена изложба графика под називом „ Константин“, графичког уметника Вељка
Михајловића; 6. јуна 2013. у Министарству је одржан је састанак са г-дином Константином
Косачовом, директором Федералне агенције за међународну сарадњу Руске Федерације. Тема
разговора је била заштита и ревитализација руских споменика културе и унапређење културне
сарадње у целини. Месец српске културе најзначајнија је културна активност које се одвијала у
Мађарској са посебним акценатом на дела Милоша Црњанског, Јоакима Вујића и Јована Дучића; у
Базелу и неколико других градова Швајцарске организован је фестивал Culturescapes на коме су
Србију представљали Битеф денс компани и литерарни фестивал „Крокодил“.
У оквиру регионалне сарадње издвајају се следећи резултати: учествовање у суфинансирању
реализације Другог циклуса пројекта Бијенале савремене умјетности D-0 ARK Underground – Коњиц;
у оквиру програма Љубљанског процеса II, који спроводи Регионални савет за сарадњу финансиран
пројекат формирања дифузног музеја у Бачу; вршена је имплементација стратегије ЕУ за регион
Дунава у оквиру Приоритетне области бр. 3 - „Култура, туризам и комуникација међу људима“;
вршена је израда стратегије ЕУ за Јадранско-јонски регион као и праћење и евалуација пројеката
везаних за обавезе у Централноевропској иницијативи; у програму ЕУ Култура је финансисјки
подржано 14 пројеката у којима су координатори или коорганизатори организације и институције из
Србије, а у делу који се односи на књижевно преводилаштво, издавачке куће из Србије су лидер у
региону на овом плану.
У оквиру мултилатералне сарадње по свом значају издвајају се: обележавање Светског дана
културне разноликости поводом кога је у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка
одржан скуп „Културне индустрије и разноликост културних израза у Србији: четири године од
ратификације Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (UNESCO, 2005)”;
у седишту Унеска у Паризу одржано је редовно 4. заседање Скупштине земаља потписница
Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, на ком је на Конференцији
држава чланица Република Србија изабрана за потпредсеника; у оквиру иницијативе УНЕСКО
„Култура-мост ка развоју” отворена је Унескова изложба „Имагинарни Балкан – Идентитети и сећање
у дугом 19. веку” ; одржана је Министарска конференција Савета Европе с темом „Слобода
изражавања и демократија у дигиталној ери – могућности, права, одговорности”.
У оквиру унапређења и промоције књижевног стваралаштва у иностранству организоване су
следеће активности: реализован је конкурс за суфинансирање превода српске књижевности на стране
језике; организовани су наступи наше земље на Сајму књига у Солуну и Сајму књига у Варшави;
подржан је наступ писца Горана Петровића у Берлину у просторијама Европске комисије, где је
представљен немачки превод његовог романа „Испод таванице које се љуспа“; Први пут након
раздвајања бивших југословенских република, Република Србија се организовано преставила на 36.
Међународном сајму књига у Загребу – „Интерлиберу“, организатор наступа је била Народна
библиотека Србије.
Обележавање јубилеја 100 година од почетка Првог светског рата, тема Првог светског рата
налази се у плановима више земаља Европе. Током новембра у Србији су боравили чланови
француског одбора за обележавање јубилеја „Мисије Стогодишњице“, који су са министром културе
разменили планове о заједничком наступу две земље поводом овог значајног јубилеја. Договорена је
заједничка поставка „Српски фронт 2014. године“, која ће бити представљена у Историјском музеју
Србије, новембра 2014. године. Оформљена је Радна група за обележавање јубилеја Првог светског
рата, у којој се налазе по два представника централних установа културе и РТС-а, по један
представник сваког сектора Министарства, као и представници комплементарних министарстава, у
циљу идентификовања и разматрања постојећих предлога у области културе, који ће на
најрепрезентативнији начин представљати Републику Србију током обележавања јубилеја Првог
светског рата.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

I
Одлука о утврђивању
синагоге „Сукат Шалом“
у Београду за споменик
културе

II
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.

2.

Одлука о утврђивању
Евангелистичке цркве –
Битеф театра у Београду
за споменик културе

3.

Одлука о утврђивању
зграде Дома синдиката у
Београду за споменик
културе

4.

Одлука о утврђивању
јавног парног купатила у
Панчеву за споменик
културе

5.

Одлука о утврђивању

Опис

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум

Референтни
документ

III
Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

IV
33/13
10. април

V
/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

33/13

/

Одлука садржи назив
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„Шпилерова кућа“у
улици Владимира
Гортана број 8 у
Петроварадину за
споменик културе
6.

Одлука о утврђивању
зграде у Темеринској
улици број 1 у Новом
Саду за споменик
културе

7.

Одлука о утврђивању
кућа књижара Марка
Марковића у Београду за
споменик културе

8.

Одлука о утврђивању
Биндерове куће у
Земуну за споменик
културе

9.

Одлука о утврђивању
Термоелектране „Снага
и светлост“ у Београду
за споменик културе

10.

Одлука о утврђивању
зграда Старе болнице у
Панчеву за споменик
културе

Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11-

културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

10. април

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/1
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове

33/13
10. април

/
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11.

Одлука о утврђивању
Водоторања у Панчеву
за споменик културе

12.

Одлука о утврђивању
зграде Класне лутрије у
Београду за споменик
културе

13.

Одлука о утврђивању
зграде Војногеографског
института у Београду за
споменик културе

14.

Одлука о утврђивању
Виле Рајх у Београду за
споменик културе

15.

Одлука о утврђивању
Фабрика хартије Милана
Вапе у Београду за

др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени

заштићене околине

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

33/13
10. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

35/13
17. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

35/13
17. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

35/13
17. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се

35/13
17. април

/
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споменик културе

16.

Одлука о утврђивању
палате Главне поште у
Београду за споменик
културе

17.

Одлука о утврђивању
Старе капетаније у
Земуну за споменик
културе

18.

Одлука о утврђивању
зграеа Социјалног
осигурања у Београду за
споменик културе

19.

Одлука о утврђивању
хотела „Праг“ у
Београду за споменик
културе

20.

Одлука о утврђивању

гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.

налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

35/13
17. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

35/13
17. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

37/13
24. април

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

37/13
24. април

/

46/13

/

Одлука садржи назив
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локалитета Анине у
селу Ћелије за
археолошко налазиште

21.

Одлука о утврђивању
Соколског дома у
Обреновцу за споменик
културе

22.

Одлука о утврђивању
Елекове виле у
Зрењанину за споменик
културе

23.

Одлука о утврђивању
Пинове виле у
Зрењанину за споменик
културе

24.

Одлука о утврђивању
старе зграде
Пољопривредног
факултета у Земуну за
споменик културе

Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 –

културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

24. мај

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

46/13
24. мај

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/
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25.

Одлука о утврђивању
зграде Водне заједнице у
Земуну за споменик
културе

26.

Одлука о утврђивању
виле глумице Марице
Поповић у Београду за
споменик културе

27.

Одлука о утврђивању
комплекса Свиларе на
реци Тамиш у Панчеву
за споменик културе

28.

Одлука о утврђивању
куће Невене Заборски у
Београду за споменик
културе

29.

Одлука о утврђивању
виле Лазића и
Митровића у Београду
за споменик културе

УС и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.закон) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

/

/
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30.

Одлука о утврђивању
куће у улици Жарка
Зрењанина број 106А
(Објекат 1) у Панчеву за
споменик културе

31.

Одлука о утврђивању
зграде „Социјалног“ у
Панчеву за споменик
културе

32.

Одлука о утврђивању
зграде Министарства
социјалне политике и
народног здравља у
Београду за споменик
културе

33.

Одлука о утврђивању
млина у селу Дебелица
за споменик кулуре

34.

Одлука о утврђивању
хангара Старог
аеродрома у Новом
Београду за споменик
културе

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.закон) и члан 43.
став 1. Закона о Влади

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/13
12. јун

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

63/13
19. јул

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

72/13
14. август

/
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35.

Одлука о утврђивању
Музеја ваздухопловства
у Београду за споменик
културе

36.

Одлука о утврђивању
Палате Савезног
извршног већа у Новом
Београду за споменик
културе

37.

Одлука о утврђивању
Уметничке ливнице
„Пластика“ у Београду
за споменик културе

38.

Одлука о утврђивању
комплекса Ибрахим
Пашине џамије у
Прешеву за споменик
културе

39.

Одлука о утврђивању
куће за становање и
зграде са дућанима
Нађибе и Халила Есада у
Прешеву за споменик
културе

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11-

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

72/13
14. август

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

72/13
14. август

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

73/13
16. август

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

102/13
22. новембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

102/13
22. новембар

/

446

40.

Одлука о утврђивању
комплекса „Соколана“ у
Старој радничкој
колонији у Крагујевцу за
просторну културноисторијску целину

41.

Одлука о утврђивању
виле „Бенкара“ у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

42.

Одлука о утврђивању
виле „Катарина" у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

43.

Одлука о утврђивању
виле „Анкица“ у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

44.

Одлука о утврђивању
виле „Даница - Дом
Вујића“ у Бањи
Ковиљачи за споменик

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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

102/13
22. новембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

108/13
06. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

108/1
06. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

108/13
6. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са

108/13
6. децембар

/
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културе

45.

Одлука о утврђивању
виле „Гучево“ у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

46.

Одлука о утврђивању
виле „Здравље“ у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

47.

Одлука о утврђивању
виле „Сунчица“ у Бањи
Ковиљачи за споменик
културе

48.

Одлука о утврђивању
виле доктора Петровића
у Бањи Ковиљачи за
споменик културе

52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)

валоризацијом његове
заштићене околине

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

113/13
20. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

113/13
20. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

113/13
20. децембар

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

113/13
20. децембар

/
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113/13
20. децембар

49.

Одлука о утврђивању
виле „Цер“ („Десанка“)
у Бањи Ковиљачи за
споменик културе

Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

50.

Одлука о стицању
статуса установе
културе од националног
значаја

Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.71/94,
52/11-др.закон, 52/11др.закон и 99/11др.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 и 72/12)

Одлуком је одређено да
установе културе уз свој назив
уносе и ознаку „установе
културе од националног
значаја”

51.

Закључак
05 број:401-354/2013
од 24. јануара 2013.
године

Утврђен Програм распореда и
коришћења средстава
намењених за субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
у области јавног
информисања

/

/

52.

Закључак
24 број:119-1253/2013
од 12. фебруара 2013.
године

Предложени чланови
Надзорног одбора у
Графичком предузећу
Компанија „Штампарија
Борба”а.д.

/

/

53.

Закључак
05 број:401-2938/2013
од 5. априла 2013.
године

Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
Годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12) и члан 434.
став 2. тачка 3) Закона
о привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/11 и 99/11)
Члан 7. Закона о
буџету Републике Срб
ије за 2013. Годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Утврђен Програм распореда и
коришћења средстава
намењених за дотације
невладиним организацијама у
2013. години

/

/

/

41/13
10. мај
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54.

Закључак
05 број:69-3839/2013-1
од 30. априла 2013.
године

55.

Закључак
05 број:69-4744/2013
од 06. јуна 2013. године

56.

Закључак
05 број:420-5971/2013
од 12. јула 2013. године

57.

Закључак
05 број:023-6705/2013
од 09. августа 2013.
године

58.

Закључак
05 број:021-8645/2013-1
од 25. октобра 2013.
године

59.

Закључак
05 број:011-9543/2013
од 08. новембра 2013.
године

60.

Закључак
05 број:401-10761/2013
од 11. децембра 2013.
године

РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 61. став 3.
Закона о
приватизацији
(„Службен гласник
РС”, бр.38/01, 18/03,
45/05, 123/07, 30/10др.закон, 93/12 и
119/12) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) и члан

Дата сагласност да
Министарство културе и
информисања Републике
Србије и Министарство
културе Народне Републике
Кине закључе Програм
сарадње у области културе и
уметности за период 20132016. године
Дата сагласност да
Министарство културе и
информисања Републике
Србије и Министарство
културе Украјине закључе
Програм сарадње у области
културе
Дата сагласност да се из
приватизационих примања
буџета Републике Србије
„Политици”, акционарском
друштву за новинскоиздавачку и графичку
делатност, Београд одобри
краткорочни бескаматни
кредит, у износу од
100.000.000,00 динара, на име
обезбеђења средстава за
набавку репроматеријала

/

/

/

/

/

/

Прихваћена Анализа о
испуњености критеријума и
мерила на основу којих
Радиодифузна установа Радио
телевизија Србије има статус
учесника на тржишту који има
конкуренцију, број 0926 од 14.
маја 2013. године
Прихваћен Извештај Радне
групе за предлагање мера за
консолидацију стања у
„Полтици” , акционарском
друштву за новинскоиздавачку и графичку
делатност, Београд
Повучен из скупштинске
процедуре Предлог закона о
допуни Закона о култури ,
који је Влада доставила
Народној скупштини актом 05
Број 011-6092/2013 од 1.
августа 2013. године
Утврђен Програм о изменама
Програма распореда и
коришћења средстава
намењених за дотације
невладиним организацијама у
2013. години, усвојен

/

/

/

/

/

/

/

/
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61.

Закључак
24 број:119-11365/2013
од 30. децембра 2013.
године

43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 328. Закона о
привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/11 и 99/11)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Закључком Владе 05 број:
401-2938/2013 од 5. априла
2013. године

Предложено Скупштини
привредног друштва
„Дневник” Холдинг
акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност
Нови Сад - у реструктуирању,
именовање чланова Надзорног
одбора Друштва

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Референтни документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

I

II

III

1.

Правилник о ближим условима за
обављање библиотечкоинформационе делатности јавних
библиотека

/

13/13
08. фебруар

2.

Правилник о сталном стручном
усавршавању у библиотечкоинформационој делатности

/

18/13
26. фебруар

3.

Правилник о измени Правилника
о саставу и начину рада Комисије
за утврђивање
репрезентативности удружења у
култури и о ближим условима и
начину утврђивања и престанка
статуса репрезентативног
удружења у култури
Правилник о ближим условима и
начину коришћења старе и ретке
библиотечке грађе

Члан 12. став 4. Закона о
библиотечкоинформационој
делатности („Службени
гласник РС”, број 52/11)
Члан 49. став 4. Закона
о библиотечкоинформационој
делатности („Службени
гласник РС”, број
52/11)
Члан 56. став 4. Закона
о култури („Службени
гласник РС”, број
72/09)

/

21/13
06. март

Члан 41. став 2. Закона
о старој и реткој
библиотечкој грађи
(„Службени гласник
Рс”, број 52/11)
Члан 25. став 2. Закона
о старој и реткој
библиотечкој грађи
(„Службени гласник
Рс”, број 52/11)
Члан 11. став 5. Закона
о старој и реткој
библиотечкој грађи
(„Службени гласник
Рс”, број 52/11)
Члан 36. став 2. Закона

/

22/13
08. март

/

22/13
08. март

/

22/13
08. март

/

39/13

4.

5.

Правилник о мерама техничке
заштите старе и ретке
библиотечке грађе

6.

Правилник о садржини и начину
вођења регистра категорисане
старе и ретке библиотечке грађе

7.

Правилник о националним

451

стандардима за обављање
библиотечко-информационе
делатности
Правилник о инвентарисању,
обради, ревизији и отпису
библиотечко-информационе
грађе и извора, као и вођењу
евиденције о библиотечкоинформационој грађи и изворима
Правилник о измени Правилника
о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката који
се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије

8.

9.

о библиотечкоинформационој
делатности („Службени
гласник РС”, број
52/11)
Члан 43. Закона о
библиотечкоинформационој
делатности („Службени
гласник РС”, број
52/11)
Члан 76. став 5. Закона
о култури („Службени
гласник РС”, број
72/09)

30. април

/

47/13
29. мај

/

61/13
12. јул

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

1.

Програм:
Истраживање, заштита и
коришћење културног
наслеђа на територији
Републике Србије и
културног наслеђа
српског порекла у
иностранству
Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
заштите и очувања
непокретног културног
наслеђа

I

1.1

1.2

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
заштите и очувања
нематеријалног
културног наслеђа

Резултат

II

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III

Референтни
документ
IV

Наведени по пројектима

01

38.365.553
RSD

/

Настављена подршка пројектима
истраживања, заштите и очувања
непокретног културног наслеђа на
Конкурсу за суфинансирање
пројеката у области заштите
непокретног наслеђа; пројекат
обнове фасаде, крова, дрвенарије и
електричне инсталације Багољвара
на Палићу; пројекат виртуелног
баштињења топоса Београда;
наставак радова на
рехабилитацији Сењског рудникацентра индустријског наслеђа;
пројекат едукације и презентације
- непокретно културно наслеђе,
историја, традиција, култура
Настављена подршка пројектима
истраживања, заштите и очувања
нематеријалног културног наслеђа
на Конкурсу за суфинансирање
порјеката у области заштите
нематеријалног наслеђа (Урбано
културно наслеђе и религиозност у
Србији, закључна и промотивна
фаза, Филозофски факултет у
Београду; Нематеријално
културно наслеђе у

01

14.207.916
RSD

/

01

2.092.000
RSD

/
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1.3

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
заштите и очувања
музејског наслеђа

1.4

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
заштите и очувања
архивске грађе

1.5

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
заштите и очувања старе
и ретке библиотечке
грађе

1.6

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области
библиотечкоинформационе
делатности

1.7

Пројекти установа и
других субјеката у
области културног
наслеђа из области

мултиетничким заједницама
Баната 1. фаза, Етнографски
институт САНУ; Људи и обичаји
Старе планине д.о.о, East star
Group из Књажевца и
изложба Призрен живот у речима,
Историјски институт САНУ)
Настављена подршка пројектима
заштите и коришћења уметничкоисторијских дела у установама
културе и другим јавним
субјектима кроз реализацију
пројеката одобрених на Конкурсу
за суфинансирање пројеката у
области заштите музејског наслеђа
за 2013. годину (Истраживање,
заштита, очување и презентација
легата Олге Јеврић и изложба
Српска уметност 18. века из
колекције Галерије Матице српске
– САНУ, Презентација Јониног
саркофага- нова читања у јавном
простору и изложба: Хришћанство
у Београду, баштина и предање –
Београдска тврђава)
Подржани пројекти институција
културе у области архивске грађе:
пројекат Факултета музичке
уметности “Обрада рукописних
музикалија Петра Стојановића
(1877-1975) -израда електронског
каталога и библиографије
композитора“, пројекат Агенције
за издавачку делатност „Музика
класика-Архивирање српске
музичке баштине од средњег века
до данас“, наставак пројекта
Студентског културног центра
„Дигитализовање фото архиве
СКЦ-а од 1971-2000. и
постављање на сајт архиве СКЦ-а“
Подржан пројекат Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“
у Београду: Дигитализација и
презентација културног и научног
наслеђа-архивска збирка Милоша
Обреновића, заштита књига из
Библиотеке Јоце Вујића и наставак
рада на дигитализацији старе и
ретке библиотечке грађе
Подржан програм укључивања
Библиотеке Српске академије
наука и уметности у јединствени
библиотечко-информациони
систем Србије;
настављено финансирање
матичних функција
Универзитетске библиотека
Светозар Марковић
Настављена подршка пројектима
који се тичу заштите, истраживања
и презентације археолошког
наслеђа у Републици Србији, кроз

01

5.220.026
RSD

/

01

800.000
RSD

/

01

190.000
RSD

/

01

1.180.000
RSD

/

01

14.675.611
RSD

/
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заштите и очувања
археолошког наслеђа

2.

2.1

Програм
Подршка развоју и
унапређењу делатности
у области културног
наслеђа и заштити
културног наслеђа на
регионалном и локалном
нивоу
Заштита, очување и
презентациjа
непокретног културног
наслеђа

реализацију Конкурса у области
археолошког наслеђа , као што су:
вишегодишња археолошка
истраживања локалитета и
комуникација у сврљишкој
области Балканолошког института
САНУ; вишегодишњи пројекти
археолошких ископавања
Археолошког института у
Београду(Сирмијум- царска
палата, локалитет 85, Гамзиград,
Кале у Кршевици, Дреновац,
Царичин град, Виминацијум,
Мали Штурац; међународни
пројекат Археолошких
истраживања насеобинских
система, сахрањивања и рудних
ресурса у бронзаном добу
северозападне Србије; заштитна
археолошка истраживања
некрополе Слог- Равна код
Књажевца и локалитета ВрелоШаркамен); пројекти Филозофског
факултета у Београду (систематска
археолошка истраживања
пећинског комплекса Баланица у
Сићеву и рекогносцирање
палеолитских налазишта у сливу
Тимока, браничевском и
пиротском округу; истарживања
средњевековног града и
преисторијског налазишта
Дупљаја; истраживање Градине на
Јелици, Злата-Кале код Прокупља
и Келтског опидума Жидовар).
Подршка развоју и унапређењу
делатности у области културног
наслеђа и заштити културног
наслеђа на регионалном и
локалном нивоу кроз реализацију
Конкурса у области културног
наслеђа које реализују установе
заштите културног наслеђа на
општинском и регионалном нивоу
Наставак радова на обнови
Језавског бедема између Куле 7 и
Куле 10 Смедеревске тврђаве;
наставак радова у оквиру развојног
пројекта интегративне заштите
наслеђа „Векови Бача“ на тврђави
Бач; делимична реконструкција,
рестаурација и конзервација
остатака средњовековне базилике
Арача; наставак радова у оквиру
интервентних мера заштите,
истраживачких радова
конзервације и рестаурације
зидних слика цркве Св.Саве у
манастиру Жича; наставак радова
на санацији и реконструкцији
старог конака у манастиру
Боговађа; наставак активности у
оквиру Пројекта истраживања

01

148.635.705
RSD

/

01

68.287.025
RSD

/

1.000.000
RSD
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2.2

Заштита, очување и
презентациjа
археолошког наслеђа

2.3

Заштита, очување и
презентациjа музеjског
наслеђа

народног градитељства у селу
Гостуша у општини Пирот за
потребе покретања поступака
заштите просторне целине; радови
на уређењу простора око источне
капије археолошког налазишта
Гамзиград; наставак радова на
конзервацији и рестаурација
мозаика просторије 16 на
локалитету 1а Царска палата
Сирмијума; конзерваторскорестаураторски радова на зидним
сликама и декорацији у ентеријеру
РКЦ Пресветог Тројства у Чоки;
конзерваторко-рестаураторски
радови на Карађорђевом конаку у
Тополи; рестаураторскоконзерваторски радови на зидном
сликарству, иконостасу,
певницама и троновима у црки
Преображења у Панчеву
Настављена подршка пројектима
археолошких ископавања и
истраживања регионалних и
општинских музеја и завода за
заштиту споменика културе на
Конкурсу из области археолошког
наслеђа (Заштитна археолошка
ископавањна археолошком
налазишту „Бело Брдо“ у Винчи Музеја града Београда;
Средњовековни град Браничевоархеолошка истраживања
локалитета Мали град у Старом
Костолцу - Народног музеја у
Пожаревцу; Археолошка
истраживања локалитета
Кремењак код Потпорња и
археолошког налазишта Ватин Градског музеја у Вршцу;
Археолошка истраживања
локалитета Мокрањске стене Музеја Крајине Неготин; Пројекат
Археолошка топографија града
Панчева и систематско
археолошко ископавање
локалитета Старчево-Ливаде Народног музеја Панчево;
археолошка истраживања у
Чуругу, пројекат Археолошка
топографија Баната (северни
Банат) и систематска, заштитна,
археолошка истраживања
локалитета Градина-Клиса у
Раковцу - Музеја Војводине у
Новом Саду
Настављена подршка пројектима
основне музејске делатности који
се односе на заштиту уметничкоисторијских дела кроз
предузимање мера техничке
заштите на покретним културним
добрима, изложбене активности,

01

8.091.620
RSD

/

01

38.093.181
RSD

/
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2.4

Заштита, очување и
презентациjа архивске
грађе

као и на институционално
подизање капацитета и
побољшања услова рада у
регионалним, градским и
општинским установама заштите,
одобреним на Конкурсу за
суфинансирање пројеката у
области заштите музејског наслеђа
за 2013. годину (Музеј у
Смедереву – Наставак радова на
реконструкцији сталне поставке
Музеја у Смедереву - III.фаза;
Завичајни музеј Прибој – Израда
сталне музејске поставке; Народни
музеј Шабац – Наставак радова на
реконструкцији сталне поставке;
Народни музеј Зрењанин –
Наставак и завршетак радова на
реконструкцији сталне поставке
Ликовне збирке; Народни музеј
Кикинда – Измена и
осавремењавање сталне поставке у
циљу популаризације културног
наслеђа; Народни музеј Краљево –
Конзервација експоната
изложених у ризници манастира
Студеница и Уређење депоа
Народног музеја Краљево;
Народни музеј Врање –
Адаптација депоа; Спомен збирка
Павла Бељанског – Реконструкција
меморијала Павла Бељанског;
Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Петроварадин
– Конзервација и рестаурација 8
икона, 1 дарохранилице и 1 крста
са Распећем из ризнице храма
Успења Пресвете Богородице у
Шибенику, Република Хрватска,
изложба "Хришћанство у
Сирмијуму"- поводом јубилеја
Миланског едикта 313.године –
Музеја Срема).
Подржани пројекти регионалних
архива од којих су најзначајнији:
Пројекат Историјског архива
Београд „Гостовање изложбе
Векови Београда од 16. – 19. века у
Љубљани“,
пројекат Архива Војводине
изложба“ Пловидба Дунавом и
његовим притокама у 18. и 19.
веку“,
пројекат Историјског архива Ниш
„Водич кроз архивску грађу
Историјског архива Ниш“,
пројекат Историјског архива
Крагујевац „Кнез Михајло
Обреновић животна и младалачка
судбина“,
пројекат Историјског архива
„Тимочка крајина“ Зајечар –
Изложба „100 година од

01

9.883.046
RSD

/
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2.5

Заштита, очување и
презентациjа
нематериjалног наслеђа

2.6

Заштита, очување и
презентациjа старе и
ретке библиотечке грађе

Балканских ратова 1912-1913“
пројекат Историјског архива
Врање “Објављивање рукописа
Ристе Симоновића“,
пројекат Историјског архива „Рас“
Нови Пазар изложба „Гимназија у
Новом Пазару 1913-2013“.
Од инвестиционих пројеката
суфинансиран је пројекат
Историјског архива Кикинда
„Реконструкција крова депоа“
Настављена подршка пројектима
из области заштите и очувања
нематеријалног културног наслеђа
које спроводе регионалне и
општинске установе заштите
културног наслеђа, а односе се на
истраживање, промоцију, очување
нематеријалног културног наслеђа
њиховој територији (Истраживање
нематеријалног културног наслеђа
Жупе; Музеј језика и писма „Вук и
звук“ у Лозници; Прикупљање,
заштита и презентација
етнолошко-антрополошке грађе
вароши Тополе, Стари занати у
Наталици и Горовичка црква
деспота Стефана кроз народне
легенде, приче ипредања у
реализацији Културног центра
Топола; Фестивал „Ерски хумор“ у
Чајетини;
Сабор „Обичаји са Дунава“, 1.фаза
„Аласи Ђердапа, Центра за
културу библиотека Кладово
Изложба архаичне текстилне
традиције Војводине, Музеја
Војводине Нови Сад
Летња школа традиционалних
заната Равна, Књажевац;
друга фаза пројекта Усмено
народно стваралаштво Гојне Горе,
Дружетића, Богданице и
Каменице, Музеја рудничко
таковског краја, Горњи
Милановац; пројекти
Народног музеја Чачак: Лековити
и чудотворни извори Зајечарског и
Моравичког округа, Култура
исхране, Детињство и културни
образац Срба, Школа ручних
радова- плетење и ткање Покренимо нити и др)
Настављена подршка пројектима
из области заштите старе и ретке
библиотечке грађе - конзервација и
рестаурација старе и ретке књиге
установа заштите-библиотека и
музеја из Шапца, Зрењанина,
Суботице итд. програм
дигитализације старих и ретких
књига и завичајних фондова
библиотека

01

7.812.678
RSD

/

01

3.752.200
RSD

/
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2.7

3.

3.1

Библиотечко информациона
делатност

Програм:
Заштита, презентација,
афирмација и
популаризација
културног наслеђа кроз
активности невладиног
сектора

Пројекти струковних и
других цивилних
удружења у области
заштите културног
наслеђа

Настављена подршка пројектима
из области библиотечке
делатности општинских и
градских библиотека; програм
изградње јединственог
библиотечко-информационог
система, који је заснован на Cobiss
платформи;; програм
аутоматизације библиотечког
пословања; објављивање
библиографија и стручних
публикација; организација
стручних скупова и др.
делатности; финансирање матичне
функције библиотека (18 матичних
библиотека), кроз реализацију
пројеката одобрених на Конкурсу
за суфинансирање порјеката у
области заштите културног
наслеђа за 2013. годину и
пројеката од изузетног значаја које
није било могуће унапред
планирати, као што објављивање
Зборника радова Сусрети
библиографа у спомен на др
Георгија Михаиловића итд.
Кроз реализацију пројеката
организација невладиног сектора
који имају за циљ заштиту,
презентацију, афирмацију,
рехабилитацију, подршку
одрживом развоју и употреби
културног наслеђа, као и
популаризацију и едукацију,
подизање свести јавности о значају
и вредностима културног наслеђа
за друштво, унапређено
партнерство са цивилним сектором
и подржане и унапређене њихове
активности на овом пољу
Настављена је подршка
пројектима, који имају за циљ
изградњу партнерства са
цивилним сектором и подршку и
унапређење њихових активности
на овом пољу кроз организовање
семинара, скупштина, стручног
усавршавања, преко публиковања
материјала са скупова, издавање
стручних часописа и друге стручне
литературе, одобреним на
Конкурсу за суфинансирање
пројеката у области кучлтурног
наслеђа за 2013. годину и то за
музејско наслеђе: (Циклус
стручних музејских семинара у
организацији ИКОМ-а, Зборник 10
- студија архивске мемоарске грађе
о Јеврејима у Србији и бившој
Југославији – Савеза јеврејских
општина, Светлост од светслости:
Хришћански сакрални предмети у
музејима и збиркама Србије,

01

11.715.955
RSD

/

01

140.655.733
RSD

/

01

33.655.733
RSD

/

458

3.2

Заштита и коришћење
Дворског комплекса на
Дедињу

3.3

Манастир Хиландар

4.

Програм:
Конкурси свих области
савременог
стваралаштва

Стручни скуп Музејског друштва
Србије посвећен јубилеју
Миланског едикта 313-2013,
Проширење, адаптација и
опремање изложбених, радних и
помоћних просторија Музеја СПЦа); за библиотечко информациону
делатност и делатности заштите
старе и ретке библиотечке грађе
кроз реализацију Конкурса у овој
области и подршку пројектима од
посебног значаја, као што је
пројекат издавачке и библиотечке
делатности за слепе, чији је
носилац Републички одбор Савеза
слепих; за нематеријално културно
наслеђе: (Вокална пракса жена у
Призренској гори-пројекат
Етнолошко антрополошког
друштва Србије; пројекат
нематеријално тестирање
могућности нематеријалног
културног наслеђа Друштва за
промоцију традиционалне културе
„Извор“; Живети прошлост српска средњовековна
гастрономија- Удружења грађана
„Артис“; Велики сабор
традиционалног певања „Из вика“
у Новој Вароши и др.); у области
архивске грађе настваљен је рад на
пројекту „Дигитализација легата
Милутина Миланковића“ (пројекат
Удружења Милутин
Миланковић);семинари, радионице
и Гласник Друштва конзерватора;
часопис Модерна конзервација
Националног комитета ICOMOS;
пројекти заштите и очувања
непокретног наслеђа верских
заједница и националних мањина
Настављена је подршка пројекту
који се тиче одржавања,
превентивне заштите, доступности
и коришћењу Дворског комплекса
на Дедињу
Настављена је подршка пројекту
који се тиче радова на источном
крилу Великог конака, радова на
обнови улазне зоне манастира
Хиландар као и конзерваторско –
рестаураторских радова на зидном
сликарству у цркви Св. Тројице на
Спасовим водама.
Ојачани капацитети појединаца и
институција у области културе
Републике Србије кроз одрживе
моделе финансијске и друге
помоћи, мапирањем
најеминентнијих појединаца, група
и ихових креативних израза,
садржаја и културних индустрија;
дат допринос сталним

01

42.000.000
RSD

/

01

65.000.000
RSD

/

01

272.141.524
RSD

Стратегија
унапређења
положаја особа са
инвалидитетом у
Републици Србији
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – музичко
стваралаштво
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – сценско
стваралаштво,
позоришно и плесно
стваралаштво
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – визуелно
стваралаштво,
мултимедиа и ликовне
колоније
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години –
кинематографија:
остали видови
кинематографије
(фестивали, радионице,
награде );
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – област
књижевности и
издавачке делатности:

потврђивањем суверености права
држава да се придржавају, усвајају
и спроводе политике и мере које
сматрају прикладним за заштиту и
промоцију разноликости
културних израза на својим
територијама зарад успостављања
заједничког културног простора.
Пријављено је 329 пројеката, а на
основу предлога стручне комисије
и одлуке министра суфинансирано
је 44 пројектa чија је реализација
у земљи или иностранству

01

35.605.000
RSD

/

Пријављено је 207 пројеката за
позоришно стваралаштво и 54
пројекатa за плесно стварала-штво;
на основу предлога конкурсних
комисија и одлуке миниситра
суфинансиран је 71 пројекат за
позоришно ствара-лаштво и за
плесно стваралаштво

01

59.448.000
RSD

/

Пријављено је 495 пpојеката за
визуелне уметности и
мултимедију; на основу предлога
конкурсних комисија и одлуке
министра суфинансирано је 118
пројеката

01

21.445.000
RSD

/

Пријављено 96 пројеката, а
суфинансирано 40 пројеката

01

10.350.000
RSD

/

У области књижевности и
здавачке делатности пријављено
је:
- у оквиру конкурса за откуп књига
и публикација од 195 издавача и
3086 наслова откупљено је 1407
наслова и 149.722 публикација од
161 издавача,
- 162 пројекта за књижевне
манифестације и награде, а од тога

01

116.363.524
RSD

/
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4.6

4.7

књижевне
манифестације и
награде; периодичне
публикације; откуп
књига за библиотеке;
прва издања вредних и
капиталних дела из
области домаће и
преводне књижевности
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – у оквиру
конклурса за све
уметничке области
подржани су и
програми на Косову и
Метохији
Конкурс за
суфинансирање
програма за децу и
младе у 2013. години

4.8

Конкурс за
суфинансирање
програма у области
уметности и културе
националних мањина за
2013. годи

4.9

Конкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – традиционално
стваралаштво и
нематеријална културна
баштина
Конкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – особе са
инвалидитетом
Конкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – научноистраживачки рад

4.10

4.11

је изабрано 33 пројекта,
- 133 пројеката за периодичне
публикације, а од тога је изабрано
47,
- 114 пројеката за капитална дела,
а од тога је изабрано 21 за
суфинансирање
У области стимулације програма
на Косову и Метохији одобрено је
26 пројеката

01

4.320.000
RSD

/

Од 226 пројеката одабрано је 59
пројеката, који обухватају све
области културни-уметничког
стваралаштва деце и младих и за
десу и младе
Од 193 пријављених подржано 88
пројеката 16 националних мањина
(Албанци, Бошњаци, Бугари,
Буњевци, Власи, Грци, Јевреји,
Мађари, Македонци, Роми,
Румуни, Русини, Словаци, Чеси,
Украјинци и Хрвати)
Од пријављених 165 пројеката
подржано је 58 пројеката који
обухватају фолклорне
манифестације, саборе народног
стваралаштва и очување
традиционалних вредности

01

4.497.000
RSD

/

01

8.200.000
RSD

/

01

7.563.000
RSD

/

Пријављено 57 пројеката од чега је
финансијски подржано 22 пројекта
који доприносе унапређењу
културно-уметничког
стваралаштва особа са
инвалидитетом, подизању свести
јавности о њиховим потребама и
могућностима

01

2.540.000
RSD

Пријављено је 125 пројекта од чега
је подржан 31 пројекат

01

1.810.000
RSD

Стратегија
унапређења
положаја особа са
инвалидитетом у
Републици Србији

/
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5

Програм:
Спровођење
комунитарног програма
Култура 2007-2013

6

Програм:
Рад имплементационог
тела – Тачка културног
контакта задуженог за
промовисање програма
Култура 2007-2013

7.

Програм:
Суфинансирање
пројеката који су добили
средства из ЕУ фондова
на конкурсима у оквиру
програма ЕЗ Култура
2007-2013

8.

Програм:
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – суфинансирање
превода дела српске
књижевности на стране
језике

9.

Програм:
Kонкурс за
суфинансирање
пројеката/програма који

Годишњи допринос на име учешћа
у програму Европске заједнице
Култура 2007-2013, који подржава
пројекте земаља ЕУ, као и држава
кандидата и потенцијалних
кандидата за приступање Е;
укључене институције и
организације из Србије у програме
и пројекте у области савременог
стваралаштва и заштите културног
наслеђа у оквиру интегративних
процеса Републике Србије
Тачка културног контакта (ТКК)
као имплементационо тело у
оквиру програма ЕЗ Култура, има
улогу промовисања самог
програма и подстицања учешћа
институција и организација из
Србије на конкурсима Генералног
директората Европске комисије за
образовање и културу за
финансирање пројеката у оквиру
прогрма Култура;
организовани су семинари и
радионице у више градова Србије,
што даје подстицај за активније
учешће на конкурсима Европске
комисије у оквиру самог програма
Активно учешће институција и
организација из Србије у својству
партнера/координатора у
међународним партнерским
пројектима, који су добили
средства из фондова ЕУ на основу
конкурса Генералног директората
ЕК за образовање и културу у
оквиру програма Култура из 2012
и претходних година, позитиван
ефекат огледа се на плану
стварања нових перманентних
партнерстава на међународном
нивоу, као и јачању сопствених
институционалних капацитета,
што представља добар основ за
учешће у новом програму ЕУ
Креативна Европа.
Пријављено је 69 пројеката,
суфинансирано је 39 пројекатa
чија је реализација у иностранству;
расписивање конкурса
специјализованог за стране
издаваче као континуираног
инструмента културне политике и
промоције српске књижевности у
иностранству; настављена је
систематска стимулација страних
издавача да објављују дела
значајних српских писаца на
стране језике
Пријављено је 150 пројеката,
суфинансирано је 29 пројеката;
унапређено очување културног
идентитета, развој и презентација

01

11.973.332
RSD

/

01

3.500.000
RSD

/

01

2.079.191
RSD

/

15

2.533.736
RSD

01

4.238.975
RSD

/

01

4.900.000
RSD

/
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10.

11.

својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији савременог
стваралаштва у 2013.
години – културно
стваралаштво Срба у
иностранству
Програм:
Представљање
савремене српске
уметности у
иностранству - изложба
савремене српске
уметности у Бечу,
Бијенале савремене
уметности, ушешће на
лондонској недељи
моде, изложба „Нови
фолклор“ у Паризу,
изложба „Констатнтин“
у Риму, фестивал
Culturescapes у
Швајцарској, 14.
Бијенале архитектуре у
Венецији
Пројекат:
Промоција књижевног
стваралаштва у
иностранству и
међународни сајмови
књига

12.

Програм:
Мултилатерална
сарадња у области
културе

13.

Пројекат:
Културна сарадња с
Мађарском –
манифестација „Месец
српске културе“

14.

Пројекат:
Дани франкофоније
2013.

15.

Пројекат:
Активности КИЦ Р.
Србије у Паризу –
учешће у Светском дану
музике, Недељи страних
култура, представљање
српског џеза
Пројекат:
Представљање дела
значајних светских

16.

савременог културног
стваралаштва српског народа у
иностранству

Реализацијом овог типа пројеката
ствараоци из Србије су у прилици
да се представе страној публици и
директно учествују у културној
размени и повећању позитивне
перцепције наше земље у
међународном контексту

01

2.862.748
RSD

/

Реализовано: сајмови књига у
Лајпцигу (март), Солуну (мај) и
Загребу (новембар) значајно су
подигли видљивост и степен
интересовања страних издавача и
преводилаца за нашу књижевност
и културу у целини
Спровођење обавеза и активности
које прозилазе из чланства
Републике Србије у међународним
организацијама (Унеско, Савет
Европе, Форум словенских
култура, ЕУ Култура 2007-2013,
МОФ итд).
У сарадњи са српском заједницом
у Мађарској и уметницима из
Србије, публици у Будимпешти
приказана су квалитетна
остварење наше класичне и
савреме уметности и тиме је дат
нови импулс развијању
добросуседске сарадње
Настављено је учешће у овој
значајној међународној културној
организацији, која на битан начин
поспешује развијање културне
разноликости
Реализацијом програма КИЦ
континуирано се француској
публици представља српска
култура и уметност и тако утиче
на побољшање перцепције наше
земље у целини

01

1.674.650
RSD

/

01

28.555.677
RSD

/

01

1.673.300
RSD

/

01

300.000
RSD

/

01

1.283.531
RSD

/

Реализациојом пројеката ове врсте,
пружа се могућност домаћој
публици да се упозна са значајним

01

1.880.000
RSD

/
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17.

уметника у Србији –
изложба графика и
скулптура Хенрија
Мура, Београдски ирски
фестивал, наступ
ансамбала из Алжира
Програм:
Заштита јавног интереса
у области јавног
информисања

17.1.

Конкурс за
суфинансирање
медијских програмских
садржаја

17.2

Конкурс за
суфинансирање
пројеката у области
информисања
припадника српског
народа у земљама
реиона

17.3

Конкурс за
суфинансирање
медијских програмских
садржаја на језицима
мањина и етничких
заједница

17.4

17.5

Конкурс за
суфинансирање
програмских садржаја
српских електронских
медија на КиМ
Конкурс за
суфинансирање
пројеката у области
јавног информисања
намењених лицима са
инвалидитетом

17.6

Појединачна плаћања

18.

Програм:
Финансирање рада
јавних предузећа и

остварењима страних аутора, као и
културама страних земаља, чиме
се подиже обим и квалитет
културних активности у земљи
Реализовани пројекти који својим
квалитетом доприносе слободи
изражавања, објављивању идеја и
информација, регионално
правилно распоређени и усмерени
најширој публици
Подржанo je 117 пројекaта који
квалитетом и оригиналношћу
доприносе обогаћивању понуде
квалитетних медијских садржаја,
плурализму идеја и вредности,
унапређењу истраживачког
новинарства и заштити јавног
интереса
Подржано је 27 пројеката јавних
гласила и организација Срба у
земљама региона: Албанији,
Мађарској, Македонији, Румунији,
Словенији, Хрватској и Црној
Гори; обезбеђено информисање на
матерњем језику припадника
српског народа у земљама региона,
обезбеђено очување српског језика
и културе у наведеним земљама
Подржана су 74 пројекта чим је
дат допринос остваривању права
припадника националних мањина
и етничких заједница на
информисање на матерњем језику,
унапређени принципи
интеркултуралног и
мултикултуралног дијалога,
остварени циљеви Декаде Рома у
области информисања
Подржано 10 пројеката продукција
и електронских гласила на КиМ,
обезбеђено информисање на
српском језику и очување српског
језика и културе на простору КиМ
Подржана 32 пројекта
организација особа са
инвалидитетом и јавних гласила
који својим медијским садржајима
остварују и унапређују право
особа са инвалидитетом на
информисање
Подржано 11 пројеката као
подршка активностима и
продукцији медијских садржаја
који својим квалитетом и значајом
унапређују сферу информисања,
подржани медијски фестивали и
јубилеји
Подржано обављање делатности
од општег интереса у области
јавног информисања

01

67.996.767
RSD

/

01

27.576.774
RSD

/

01

9.270.920
RSD

/

01

18.689.536
RSD

/

01

4.590.147
RSD

/

01

5.000.000
RSD

/

01

2.869.390
RSD

/

01

368.000.000
RSD

/
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установа из области
јавног информисања до
њихове трансформације

финансирањем рада: ЈП НА
Танјуг, ЈП НИД Панорама и СЈУ
Радио Југославија
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА

2. Министар

проф. др Милан Бачевић

3. Делокруг

На основу члана 16. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања обавља
послове државне управе који се односе на: одрживи развој природних богатстава,
односно ресурса (ваздуха, вода, земљишта, минералних сировина, шума, риба,
дивљих биљних и животињских врста); систем заштите природних богатстава;
стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на
експлоатацију природних ресурса; израду програма истражних радова у области
природних ресурса, израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних
радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за
реализацију тих програма; инспекцијски надзор у области одрживог коришћења
природних богатстава и у другим областима одређеним законом; израду биланса
резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата;
обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, као и друге
послове одређене законом. Министарство природних ресурса, рударства и просторног
планирања обавља послове државне управе који се односе и 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; предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање јавних
предузећа у областима за које је министарство образовано; инспекцијски надзор у
областима из делокруга министарства, као и друге послове одређене законом.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања обавља
послове државне управе који се односе и на просторно планирање, односно
организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије, као и друге послове
одређене законом.

Завод за заштиту природе, Нови Београд; ЈП „Тара”, Бајина Башта; ЈП „Шар
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних планина”, Штрпце; ЈП „Копаоник”, Копаоник; ЈП „Ђердап”, Доњи Милановац; ЈП
„Фрушка гора”, Сремска Каменица; ЈП „Србијашуме”, Београд; ЈП „Војводинашуме”,
овлашћења
Петроварадин; ЈП „Палић-Лудаш”, Палић; ЈП „Ресавска пећина”, Деспотовац;
ЈП„Зеленило аранђеловац”, ЈУ „Туристичка организација Чачак”, Чачак; ЈУ
„Туристичка организација Златибор”, Златибор; ЈУ „Народни музеј Аранђеловац”,
Аранђеловац; Биолошки факултет Београд, Дирекција за урбанизам „Сокобања”,
Сокобања; ад „Планинка”, Куршумлија; РГ „Ечка”, д.о.о., Лукино Село; „Резерват
Увац” д.о.о., Нова Варош; ПП „Мокра гора” д.о.о., Мокра гора; ПД „Камена гора”,
Пријепоље; ЛУ „Перјаница”, Мокрин; ПГ „Сремска Митровица”, Сремска
Митровица; Центар за природне ресурсе „Натура”, Београд; Српска православна
црква – Епархија врањска, Врање; Меџлиса исламске заједнице „Сјеница”, Сјеница;
ЈП за заштиту и унапређење животне средине општине Прокупље, Прокупље; УСР
„Делиблатско језеро”, Делиблато; ЛУ „Нови Бечеј”, Нови Бечеј; ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица”, Сурдулица; ЈКП „Белосавац”,
Жагубица; ЈП „Дирекција за изграду града Ниша”, Ниш; ЈКП „Градско зеленило”,
Нови Сад

У извештајном периоду, у оквиру надлежности Министарства природних ресурса, рударства
и просторног планирања (у даљем тексту: Министарство), обављене су следеће најважније
активности:
Министар Милан Бачевић је боравио у Народној Републици Кини, где се састао са високим
званичницима Владе Народне Републике Кине и са представницима Компаније „China Gezhouba
Group Corporation” и потписао Протокол о разумевању, чији текст је Влада Републике Србије
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усвојила Закључком донетим на седници од 24. јануара 2013. године. Потписаним Протоколом о
разумевању, договорена је сарадња две стране на изради студије оправданости пројекта изградње
пловног пута „Kанал Морава“. Потписивањем Протокола, није створена финансијска обавеза за
Републику Србију. Министар је боравио у радној посети САД, где је са гувернером америчке државе
Илиноис, Пат Квин, потписао Протокол о сарадњи између Републике Србије и америчке државе
Илиноис чији је предмет сарадња две државе у области инвестирања и изградње привредних објеката
у индустрији и рударству. Потписивањем Протокола није створена финансијска обавеза за Републику
Србију. Министар је у име Републике Србије потписао Споразум о сарадњи са Компанијом „New
Generation Power”, чији је предмет рад и сарадња страна потписница на развоју и реализацији
пројеката из области рударског, металуршког и индустријског сектора. Са тим у вези, у згради Владе
Републике Србије, генерални директор „Трепче” Јован Димкић и председник конзорцијума „New
Generation Power” Чири Катуриа, потписали су у присуству министра Милана Бачевића, Уговор о
пословно - техничкој сарадњи, први такве врста на територији Косова и Метохије. Наведени уговор
подразумева инвестицију САД, намењену повећању капацитета производње, модернизацији, примени
нових технологија сагласно обостраним интересима, а што би требало да има за последицу
економичније и профитабилније пословање РМК „Трепча“, и самим тим повећање броја запослених
за 50% у кратком периоду. Приликом боравка у званичној посети Републици Белорусији, као шеф
српске делегације, у разговору са својим ресорним колегом министром Владимиром Цалком,
министар Милан Бачевић је договорио оквирну сарадњу две земље у области геолошких
истраживања, која ће бити прецизирана Протоколом о намерама између Министарства природних
ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије и Министарства природних ресурса и
заштите животне средине Републике Белорусије. Приликом боравка у званичној посети Народној
Републици Кини, у августру месецу, као члан делегације Републике Србије, министар је са
министром за земљиште и ресурсе Народне Републике Кине, потписао Меморандум о разумевању и
сарадњи у области геологије и рударства, чији је циљ сарадња у поменутим областима путем
пројеката, размене информација и међусобних посета, на основу једнакости; министар је приликом
посете Народној Републици Кини, у новембру месецу, сагласно Закључку Владе од 25. августа 2013.
године, потписао Меморандум о разумевању и сарадњи у области геологије и рударства, између
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије и
Министарства за земљиште и ресурсе Народне Републике Кине.У Влади Републике Србије је, у
децембру 2013. године одржано XII заседање Међувладиног комитета за трговину, економску и
научно-техничку сарадњу између Републике Србије и Руске Федерације, којим су председавали
министар Милан Бачевић и Александар Новак министар Руске Федерације. Том приликом је
потписан Протокол са заседања.
Министарство је у делу нормативно правних послова, припремило Нацрт закона о
потврђивању Протокола о заштити и одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и
одрживом развоју Карпата, Нацрт закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама
уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Нацрт закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда и Нацрт закона о геолошким истраживањима и рударству, поводом кога су
одржане две јавне расправе; припремљена је и радна верзија Нацрта закона о националним
парковима; на основу Закона о заштити природе израђени су и Предлог правилника о изгледу
службене одеће чувара у националним парковима, Предлог правилника о условима, програму и
начину полагања стручног испита за чуваре заштићеног подручја и Предлог правилника о обрасцу
службене легитимације чувара заштићених подручја. Министарство је припремило Решење о давању
сагласности на Одлуку о измени Оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу за
управљање специјалним резерватом природе „Увац”, Нова Варош и Решење о давању сагласности
на Oдлуку о измени Оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра
Гора”, Мокра Гора, која је Влада донела на својој 89. седници од 16. августа 2013. године. На основу
Закона о рударству и геолошким истраживањима припремљени су Предлог правилника о висини и
начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких
истраживања и Предлог правилника о утврђивању програма основних истраживања годишњем
програму вршења основних геолошких истраживања.
У сарадњи са Привременим Секретаријатом Карпатске конвенције, представници
Министарства учествовали су у изради Нацрта протокола о одрживом транспорту, који дефинише
принципе рационалног коришћења обновљивих природних ресурса у сектору транспорта у земљама
потписницама. У оквиру процеса праћења имплементације Карпатске конвенције у Републици
Србији, израђени су и достављени извештаји Привременом Секретаријату Карпатске конвенције.
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Послата је номинација за Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав и настављене су припреме за
номинацију Резервата биосфере „Стара планина”.
У складу са Споразумом о мерама заштите и
одрживог коришћења популације младице (Hucho hucho) у реци Дрини, који је потписан између
Републике Србије и Републике Српске, Босна и Херцеговина, извршено је порибљавање реке Дрине
младицом. У сарадњи са ЕУ, реализовани су TAIEX програми „Критеријуми и стандарди одрживости
коришћења биомасе” и „Одрживо просторно планирање и обновљиви извори енергије”, у циљу
упознавања са праксом ЕУ у начину доношења стандарда одрживости коришћења биомасе, као и
принципима одрживости у просторно-планским документима за пројекте обновљивих извора
енергије. Такође, у вези са програмом Уједињених нација за развој, на пројекту за израду смерница за
изградњу ветроелектрана у близини или у заштићених подручјима, издата је публикација под
називом "Заштита природе и развој ветроелектрана у Србији". Покренуте су активности на
укључивању Републике Србије у УН-ФАО иницијативу - Глобално патрнерство за одрживу биомасу
(GBEP). Кроз ову организацију Република Србија би се укључила у међународне токове праћења
коришћења биомасе у циљу спречавања негативних ефеката по природне вредности. У циљу
упознавања управљача заштићених подручја са новим актима, фондовима и директивама ЕУ и
изради Програма управљања у складу са директивама ЕУ, у Врњачкој бањи одржан је годишњи скуп
на тему „Заштита природе и одрживи развој”.
Министарство је вршило активности у циљу промоције инвестиција и развоја геологије и
рударства, те је урађен Информатор о раду. Такође, учествовало се на изради документа Национални
приоритети за међународну помоћ у периоду 2014-2017. године, у коме су дефинисане мере и
приоритети за област геологије и рударства; покренута је сарадња са Министарством животне
средине Републике Италије која се односи на обуке и размене искустава по питању методологије
истраживања и мониторинга клизишта и заштите животне средине и сарадња са Геолошким заводом
Србије у припреми документације за донацију Владе Републике Италије, у циљу опремања и
иновирања лабораторијске и теренске опреме Геолошког завода Србије; вршене су активности везане
за реализацију Пројекта „Integrated Mаnagement information System for the Energy Sector“, који има за
циљ да се успостави централни информациони систем између Министарства и осталих субјеката из
области рударства и геологије.
Поред наведеног, Министарство је учествовало у изради другог нацрта документа за
Србију: '' Country Strategy Paper ", који представља приоритете финансијске подршке ЕУ, у периоду
2014-2020. године. У циљу подршке Републици Србији у процесу приступања ЕУ, организовани
су 19. међународни сусрети представника државних органа европских земаља у области рударства.
Такође, израђено је Упутство за инвеститоре у циљу представљења инвестиционих услова на
Инвестиционим конференцијама у Великој Британији, Русији и Кини.
Министарство је одобрило извођење геолошких истраживања чврстих минералних ресурса на
територији Републике Србије на укупно 41 истражном простору, тако да укупан број активних
истражних простора са стањем на дан 1. јануара 2014. године износио 128. За област детаљних
истраживања подземних вода издато је укупно 79 одобрења за извођење детаљних хидрогеолошких
истраживања. Током 2013. године, реализовано је и 49 пројеката Основних геолошких истраживања.
Комисија за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина у току 2013. године је,
разматрала 29 елабората о резервама чврстих минералних сировина, Комисија за утврђивање и оверу
резерви подземних вода разматрала је 72 елабората, а Радна група за Основну инжењерскогеолошку
карту - ОИГК (размере 1:100.000) је извршила годишњу ревизију за седам листова ОИГК; издато је
десет одобрења за експлоатацију минералних сировина, једно решење о преносу одобрења за
експлоатацију и седам решења о престанку важења одобрења за експлоатацију, укупно 28 одобрења
за извођење рударских радова, шест решења за извођење рударских радова на истраживању
минералних сировина, 12 решења за испирање племенитих метала и 28 одобрења за извођење
рударских радова; рударски инспектори су извршили укупно 156 инспекцијска прегледа, а геолошки
и хидрогеолошки инспектори су извршили укупно 177 инспекцијских прегледа.
Свакодневно се прате подаци које достављају компаније о уплатама накнаде за коришћење
минералних сировина и врши се њихов унос у базу података и припремају се обавештања о стању
дуговања.
Министарство је издало сагласност на просторне планове девет општина/градова: Ваљево,
Босилеград, Брус, Сурдулица, Пожега, Сјеница, Велика Плана, Владимирци, Бор; донета су решења
о образовању комисија/радних група за стручну контролу следећих просторних планова: Нацрт
Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште”; Нацрт Просторног плана
подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије”; Нацрт Просторног плана подручја посебне
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намене слива акумулације „Гружа”; концепт Просторног плана подручја посебне намене слива
акумулације „Селова”; програм имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине;
концепт Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум; Нацрт
измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”;
Нацрт програма имплементације Регионалног просторног плана Тимочке крајине; Нацрт програма
имплементације Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља; Нацрт Просторног
плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова”; Нацрт Просторног плана подручја
посебне намене археолошког налазишта Виминацијум; именован је 51 члан за комисије за планове
јединица локалних самоуправа, за укупно 49 општина/градова.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА
Ред.
бр.

Назив акта

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

Референ
тни
докумен
т
V

Правни основ

Опис

I

II

III

1.

Уредба о утврђивању
Просторног плана
подручја посебне
намене
инфраструктурног
железничке пруге
коридора Ваљево –
Лозница

Утврђује Просторни
план подручја посебне
намене
инфраструктурног
коридора железничке
пруге Ваљево - Лозница

1/13
4. јануар

/

2.

Уредба о утврђивању
Просторног плана
подручја посебне
намене Костолачког
угљеног басена

Утврђује Просторни
план подручја посебне
намене Костолачког
угљеног басена

1/13
4. јануар

/

3.

Уредба о утврђивању
Регионалног
просторног плана за
подручје Нишавског,
Топличког и
Пиротског управног
округа

Утврђује Регионални
просторни план за
подручје Нишавског,
Топличког и Пиротског
управног округа

1/13
4. јануар

/

4.

Уредба о утврђивању

Члан 35. став 2.
Закона о планирању
и изградњи
(''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-УС
и 24/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(''Службени гласник
РС'', бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 35. став 2.
Закона о планирању
и изградњи
(''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-УС
и 24/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(''Службени гласник
РС'', бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 35. став 3.
Закона о планирању
и изградњи
(''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-УС
и 24/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(''Службени гласник
РС'', бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 35. став 3.

1/13

/

Утврђује Регионални
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Регионалног
просторног плана
Златиборског и
Моравичког управног
округа

5.

Уредбa о распореду и
коришћењу средстава
за субвенционисање
заштићених
природних добара од
националног
интереса у 2013.
години

6.

Уредбa о проглашењу
Специјалног
резервата природе
„Окањ бара”

7.

Уредба о утврђивању
Просторног плана
подручја посебне
намене националног
парка „Ђердап”

Закона о планирању
и изградњи
(''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-УС
и 24/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(''Службени гласник
РС'', бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 41.а Закона о
заштити природе
(„Службени гласник
РСˮ , бр. 36/09,
88/10 и 91/10 –
исправка)

Члан 35. став 2.
Закона о планирању
и изградњи
("Службени гласник
РС ", бр. 72/09,
81/09- исправка,
64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13УС ) и члан 43.став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС ", бр. 55/05,
71/05- исправка,

просторни план
Златиборског и
Моравичког управног
округа

4. јануар

Утврђују се услови и
начин распореда и
коришћења средстава за
субвенционисање
заштићених природних
добара од националног
интереса која су
одређена Законом о
буџету Републике
Србије за 2013. годину

25/13
15. март

/

Специјални резерват
природе „Окањ бара”
ставља се под заштиту
да би се очувао
комплекс ливадско –
степске вегетације,
слатина и заслањених
бара различитог
салинитета које
представљају
приоритетни тип
заштите у панонском
биогеографском региону
са јединственим
панонским
екосистемима типичним
за заслањене, муљевите
баре, слатине и ливаде
са очуваним биљним
врстама и животињским
светом
карактеристичним за
слану подлогу.
Посебне намене због
којих се ради просторни
план подручја посебне
намене су: заштићена
подручја
Националног парка
Ђердап и других
природних и културних
вредности, туристичка
дестинација
Доње Подунавље,
посебне водопривредне
намене (ХЕ Ђердап 1 и
2, планирана Ђердап 3,

39/13
30. април

/

43/13
17. мај

/
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101/07, 65/08, 68/12УС и 72/12)

8.

9.

Уредбa о изменама
Уредбе о распореду и
коришћењу средстава
за субвенционисање
заштићених
природних добара од
националног интереса
у 2013. години

Уредба о измени
Уредбе о висини
накнаде за
коришћење
неметаличних
сировина за добијање
грађевинског
материјала за 2013.
годину

Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)

Члан 136. став 6.
Закона о рударству
и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 88/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08 и 16/11, 68/12УС и 72/12)

Водни пут
Е-80); зоне специјалне
намене (гранични
прелази и погранични
појас према Републици
Румунији).: подручје
Просторног плана
простире се на деловима
територија општина
Голубац и Кучево,
(Браничевски управни
округ), Мајданпек,
Кладово и Неготин
(Борски управни округ);
подручје Националног
парка налази се на
Прелиминарној листи за
Светску културну и
природну баштину
(UNESCO), кандидовано
је за резерват
биосфере (MаB), и
налази се на листи
карпатских подручја
(Оквирна конвенција о
заштити и одрживом
развоју Карпата,
BioREGIO Carpathians
пројекат и др.)
Због измена и допуна
Закона о буџету
Републике Србије за
2013. годину,
(„Службени гласник
РС”, број 59/13), а ради
коначног утврђивања
распореда и начина
коришћења средстава
субвенција за 2013.
Годину, било је
неопходно извршити
одговарајуће измене и
допуне у Уредби о
распореду и коришћењу
средстава за
субвенционисање
заштићених природних
добара од националног
интереса у 2013. години
Утврђује се висина
накнаде за коришћење
неметаличних
минералних сировина за
добијање грађевинског
материјала за 2013.
годину

73/13
16. август

/

73/13
16. август

/
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10.

Уредба о утврђивању
Просторног плана
подручја посебне
намене
инфраструктурног
коридора аутопута Е761, деоница ПојатеПрељине

Члан 35. став 2.
Закона о планирању
и изградњи ("
Службени гласник
РС ", бр. 72/09,
81/09- исправка,
64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13УС ) и члана 43.став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС ", бр. 55/05,
71/05- исправка,
101/07, 65/08, 68/12УС и 72/12)

11.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
утврђивању
Просторног плана
подручја посебне
намене
транснационалног
гасовода " Јужни
ток"

Члан 35. став 2.
Закона о планирању
и изградњи ("
Службени гласник
РС ", бр. 72/09,
81/09- исправка,
64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13-УС
) и члан 43.став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС ", бр. 55/05,
71/05- исправка,
101/07, 65/08, 68/12УС и 72/12)

Просторни планом
утврђује се основе
организације,
коришћења, уређења и
заштите подручја
посебне намене подручја
инфраструктурног
кориора аутопута Е-761,
деоница ПојатеПрељина на деловима
територије градова
Краљева, Крушевца и
Чачка, и општина
Варварин, Врњачка
Бања, Трстеник и
Ћићевац; израдом и
доношењем овог плана
стварају се услови за
реализацију
националних,
републичких,
регионалних и локалних
интереса на подручју
инфраструктурног
коридора коридора Е761 и постиже се већи
степен функционалне
интегрисаности
простора Републике
Србије са суседним и
осталим европским
земљама
Деоница Јужног тока
кроз Србију, дуга је 421
километара;
Просторним планом
утврђују се основе
организације,
коришћења, уређења и
заштите подручја
посебне намене
транснационалног
гасовода "Јужни ток" на
деловима територије
градова: Београда, Новог
Сада, Зајечара, Јагодине,
Смедерева, Панчева,
Зрењанина, Сомбора и
општина: Бољевца,
Параћина, Ћуприје,
Деспотовца, Свилајнца,
Велике Плане, Жабара,
Ковина, Ковачице,
Опова, Титела, Жабља,
Темерина, Србобрана,
Врбаса и Куле;
Просторни план
подручја посебне намене
транснационалног
гасовода „Јужни ток”
представља коридор
система
транснационалног

98/13
8. новембар

98/13
8.новембар

/

/
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12.

Уредба о висини
накнаде за
коришћење
неметаличних
сировина за добијање
грађевинског
материјала за 2014.
годину

13.

Уредба о начину
плаћања накнаде за
коришћење
минералних сировина
и геотермалних
ресурса за 2014.
годину

14.

Уредба о висини и
начину плаћања
накнаде за примењена
геолошка
истраживања
минералних сировина
и других геолошких
ресусрса за 2014.
годину

15.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Национални парк
Ђердап” са Законом о
јавним предузећима

Члан 136. став 6.
Закона о рударству
и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 88/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08 и 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 136. став 9.
Закона о рударству
и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 88/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08 и 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 135. став 6.
Закона о рударству
и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 88/11) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08 и 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 4. став 1. и
члан 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

гасовода са приступним
путевима и
електроенергетским
водовима; захваљујући
овом просторном плану,
Република Србија ће
постати регионално
енергетско чвориште,
енергетски безбедна, и
имаће могућност да
гради електране на гас
Утврђује се висина
накнаде за коришћење
неметаличних
минералних сировина за
добијање грађевинског
материјала за 2014.
годину

115/13
26.децембар

/

Овом уредбом ближе се
уређује начин плаћања
накнаде за коришћење
минералних сировина и
геотермалних ресурса за
2014. годину, коју плаћа
носилац експлоатације
којем је одобрено
коришћење минералних
сировина и
геотермалних ресурса

116/13
26. децембар

/

Утврђује се висина и
начин плаћања накнаде
за примењена геолошка
истраживања
минералних сировина и
других геолошких
ресусрса за 2014. годину

116/13
26. децембар

/

Овом одлуком врши се
усклађивање пословања
Јавног предузећа
„Национални парк
Ђердап” са Законом о
јавним предузћима

46/13
24. мај

/

473

(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12 –
УС и 72/12)
16.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Национални парк
Фрушка гора” са
Законом о јавним
предузећима

17.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Национални парк
Копаоник” са
Законом о јавним
предузећима

18.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Национални парк
Тара” са Законом о
јавним предузећима

19.

Одлука о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Национални парк
Шар планина” са
Законом о јавним
предузећима

Члан 4. став 1. и
члан 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 4. став 1. и
члан 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 4. став 1. и
члан 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 4. став 1. и
члан 65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

Овом одлуком врши се
усклађивање пословања
Јавног предузећа
„Национални парк
Фрушка гора” са
Законом о јавним
предузећима

46/13
24. мај

/

Овом одлуком врши се
усклађивање пословања
Јавног предузећа
„Национални парк
Копаоник” са Законом о
јавним предузећима

46/13
24. мај

/

Овом одлуком врши се
усклађивање пословања
Јавног предузећа
„Национални парк Тара”
са Законом о јавним
предузећима

46/13
24. мај

/

Овом одлуком врши се
усклађивање пословања
Јавног предузећа
„Национални парк Шар
планина” са Законом о
јавним предузећима

46/13
24. мај

/
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20.

Oдлука о изради
измена и допуна
Просторног плана
подручја посебне
намене
транснационалног
гасовода „Јужни ток”

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 и
42/13 - УС) 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 и 72/12)

Деоница Јужног тока
кроз Републику Србију,
дуга је 421
километара.Просторним планом утврђују се
основе организације,
коришћења, уређења и
заштите подручја
посебне намене
транснационалног
гасовода "Јужни ток" на
деловима територије
градова: Београда, Новог
Сада, Зајечара, Јагодине,
Смедерева, Панчева,
Зрењанина, Сомбора и
општина: Бољевца,
Параћина, Ћуприје,
Деспотовца, Свилајнца,
Велике Плане, Жабара,
Ковина, Ковачице,
Опова, Титела, Жабља,
Темерина, Србобрана,
Врбаса и Куле.
Просторни план
подручја посебне намене
транснационалног
гасовода „Јужни ток”
представља коридор
система
транснационалног
гасовода са приступним
путевима и
електроенергетским
водовима. Захваљујући
овом просторном плану,
Србија ће постати
регионално енергетско
чвориште, биће
енергетски безбедна,
имаће могућност да
гради електране на гас

46/13
24.мај

/

21.

Одлука о престанку
рада Геолошког
института Србије
д.о.о. Београд

Члан 167. Закона о
рударству и
геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 88/11),
члан 35. став 4.
Закона о
научноистраживачк
ој делатности
(„Службени гласник
РС”, бр. 110/05,
50/06 -исправка и
18/10), члан 238.
Закона о
привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/11 и
99/11) и члан 43.

Престаје са радом
Геолошки институт
Србије, д.о.о. Београд,
основан Одлуком о
изменама и
допунамаОодлуке о
оснивању
Научноистраживачке
установе "Геоинститут"

119/13
30. децембар

/
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22.

Закључак
05 број 31010436/2013 од
30.децембра 2013.
године

23.

Закључак
05 број: 40111379/2013
од 30. децембра 2013.
године

став 2. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12), донела
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05 и
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12), а
у вези са тачком
12.6 Уговора о
концесији за
истраживање и
експлоатацију
бакра, злата и
других пратећих
метала у рудном
пољу „Црни Врх” на
подручју Чока
Куруга

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 и 72/12),

Прихваћен је Извештај
Комисије за попис
имовине и праћење
предаје имовине по
раскиду Уговора о
концесији на подручју
„Чока Куруга”, и усвојен
је текст Уговора о
остави језгра истражних
бушотина насталих
вршењем геолошких
истраживања у складу са
Уговором о концесији за
истраживање и
експлоатацију бакра,
злата и других пратећих
метала у рудном пољу
„Црни Врх” на подручју
Чока Куруга, између
Републике Србије и
Avala Resources d.o.o.
Студентски Трг 4,
Београд
Усвојен је Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава за субвенције
опредељених за
финансирање
Републичке агенције за
просторно планирање за
2013. годину; износ
редовне субвенције
предвиђен овим
програмом износи
116.947.000,00 динара

/

/

/

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Назив акта
Правни основ

Ред.
бр.
I
Правилник о утврђивању
Годишњег програма
основних геолошких
истраживања за 2013. годину

1.

2.

II
Члан 20. став 3. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
број 88/11)
Правилник о обрасцу
Члан 145. став 5. Закона о
службене легитимације,
рударству и геолошким
изгледу и садржини ознаке и истраживањима
врсти опреме геолошких и
(„Службени гласник РС”,
рударских инспектора
број 88/11)

Референтни
документ
III
/

/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
29/13
29. март

81/13
13. септембар
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3.

4.

5.

6.

Правилник о висини
трошкова за издавање
годишње дозволе за
рекреативни риболов

Члан 40. став 1. Закона о
заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда
(„Службени гласник РС“,
бр. 36/09 и 32/13-УС)
Правилник о изгледу знака
Члан 105. став 2. Закона о
заштите природе, поступку и заштити природе
условима за његово
(„Службени гласник РС“,
коришћење
бр. 36/09, 88/10 и 91/10исправка)
Правилник о обрасцу
Члан 115. став 2. Закона о
службене легитимације,
заштити животне средине
изгледу и садржини ознаке и („Службени гласник РС“,
врсти опреме инспектора за бр. 135/04, 36/09, 36/09заштиту природних
др. закон и 43/11-УС), а у
богатстава
вези са чланом 16. Закона
о министарствима
(„Службени гласник РС“,
бр. 72/12 и 76/13)
Правилник о критеријумима Члан 41. став 2. Закона о
вредновања и поступку
заштити природе
категоризације заштићених
(„Службени гласник РСˮ,
подручја
бр. 36/09, 88/10 и 91/10исправка)

/

82/13
17. септембар

/

87/13
4. октобар

/

90/13
14. октобар

/

95/13
31. октобар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Ред.
бр.

1.

2.

Резултат
Назив

I
Пројекат:
Систематско
праћење стања и
квалитета земљишта
на подручју
централне Србије – I
фаза

II
Проверени предложени
методолошки поступци и
предложена методика из
"Методологије за систематско
праћење квалитета и стања
земљишта у Републици
Србији", I фаза; позитивно
експертско мишљење о
методима

Пројекат:
Маркетиншке и
промотивне
активности сектора
и организација
међународног
сусрета рударских
ауторитета ЕУ

Информатор о раду Сектора за
геологију и рударство
представља прву брошуру
Сектора за геологију и
рударство ове врсте са
подацима из 2012. године, а
чија је намера да се прикажу
токови геологије и рударства у
Републици Србији на
годишњем нивоу и дају
основне информације о
Сектору за геологију и
рударство; Информатор под
називом „Геологија и
рударство у 2012. години“
урађен је двојезички, на

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања извршења
III
01
2.839.000
RSD

01

364.301
RSD

Референтни
документ
IV
Национални
програм
заштите
животне
средине
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и
добара
Национална
стратегија
одрживог
развоја
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3.

Пројекат: Развој и
одржавање ГИС базе
и Развој и
одржавање софтвера
за наплату накнаде
за коришћење
минералних
сировина и
геотермалних
ресурса и накнаде за
геолошка
истраживања

српском и енглеском језику и
штамапн је у тиражу од 250
примерака; у периоду од 23. до
24. септембра. 2013. године
одржани су у Београду сусрети
представника државних органа
ЕУ из области рударства у
организацији Мнистарства/
Сектора за геологију и
рударство, на тему: Искуства у
управљању државним и
приватним пројектима у
области рударства, са
специјалним освртом на
процес транзиције од
државног до приватног,
укључујући јавно-приватно
партнерство и концесије у
области рударства; сусретима
су присуствовали
представници државних
органа из Аустрије, Чешке,
Финске, Немачке, Пољске,
Румуније, Естоније, Словачке,
Финске и Републике Србије,
који су презентовали законску
регулативу и искуства кроз
следеће теме: трансформација
индустрије угља Источне
Немачке, искуства Аустрије у
поступку повлачења из
поступка национализације у
области рударства, законска
регулатива у вези геолошких
истраживања и рударства у
Пољској, искуства у вези са
државним и приватним
управљањем у области
рударства укључујући
приватно-јавно партнерство и
концесије у Словачкој,
реструктурирање у области
рударства 90 година у Чешкој,
трансформација у рударству
од државног управљања према
приватном у Финској и
искуства Републике Србије у
управљању државним и
приватним пројектима у
области рударства
У циљу информисања о
резултатима и активностима у
области геолошких
истраживања, ажуриран је
WEB портал Министарства за
део Геолошког
информационог система
Србије (ГеолИСС-а) и
постављене су две нове радне
карте размере 1:300.000 (у
векторском облику) :
Геоморфолошка карта
Републике Србије и

01

3.328.600
RSD

Национална
стратегија
одрживог
развоја
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Прелиминарна карта
сеизмичке рејонизације
територије Републике Србије;
у етапи Б и Ц прве фазе овог
пројекта, инсталирана је нова
верзија програма, извршена је
обука за рад у програму и
истовремено обављено
прелиминарно тестирање
система; паралелно са развојем
IMIS система започео је рад на
уређивању података које је
неопходно унети у систем;
интезивно се радило на
финалном тестирању
софтвера, тестирање се
вршило свакодневно; крајем
децембра 2013. године ИМИС
апликација је завршена, чиме
је и Пројекат окончан;
свеобухватније праћење и
контрола плаћања накнаде од
стране обвезника који врше
експлоатацију минералних
сировина и обвезника који
врше основна геолошка
истраживања
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

2. Потпредседник
Владе и министар

др Јован Кркобабић

3. Делокруг

На основу члана 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 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; зараде и остала примања из радног
односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља
министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду;
инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду;
синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника
привремено запослених у иностранству; заштиту грађана 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; надзор над радом Централног
регистра обавезног социјалног 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 обавезној 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 рада, запошљавања и социјалне
политике обавља послове државне управе који се односе и 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 припреми,
закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању,
закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора
у вези запошљавања; сарадњу с међународним, иностраним и домаћим органима и
организацијама у области рада и запошљавања; усаглашавање са европским
законодавством и стандардима из области запошљавања и праћење примене
међународних конвенција. Управа за родну равноправност, као орган управе у саставу
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, обавља стручне послове и
послове државне управе који се односе на: анализу стања и предлагање мера у
области унапређења родне равноправности; израду и спровођење Националне
стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности; израде
нацрта закона и других прописа у овој области; сарадњу са другим државним
органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе у
овој области; међународну сарадњу; координисање рада и пружање стручне и
административно-техничке подршке Савету за равноправност полова; побољшање
положаја жена и промоцију родне равноправности и политике једнаких могућности;
интегрисање принципа родне равноправности у свим областима деловања
институција система; спровођење препорука Комитета Уједињених нација о
елиминацији дискриминације жена, као и друге послове одређене законом.
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Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике, 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

Управа за родну равноправност; Инспекторат за рад; Управа за безбедност и здравље
на раду

У области рада, израђен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о раду. Одбор за
привреду и финансије донео је Одлуку о спровођењу јавне расправе и одредио Програм јавне
расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о раду 17. децембра 2013. године, 05 Број:
011-10838/2013-01. Програмом је предвиђено да се јавна расправа спроведе у периоду од 18.
децембра 2013. године до 10. јануара 2014. године, а презентације и расправе о Нацрту закона о
изменама и допунама Закона о раду да се организују у Новом Саду, Крагујевцу и Београду. Јавна
расправа је спроведена, али не у складу са наведеним програмом.
Такође, припремљени су Нацрт закона о штрајку (који је прошао процес јавне расправе),
односно Нацрт закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, који је
усвојен у Народној скупштини. Припремљена је Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, коју јеВлада усвојила.
Реализован је Пројекат „Унапређење поступка вођења регистра сидиката“.
Спроведене су припремне активности за потписивање TWINING пројекта „Промоција
социјалног дијалога“. Надаље, спроведене су активности на реализацији пројекта предвиђеног
споразумом између овог министарства и Министарства рада, социјалног дијалога, запoшљавања и
оспособљавања Републике Француске-Јавна интересна група за унапређење техничке помоћи
Републике Француске(Gip international), са циљем да се прошире и оснаже институционални односи
на билатералном нивоу.
У извештајном периоду обрађена су 124 захтева послодаваца за давање сагласности за
упућивање 17.718 запослених на одсуство са рада дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде
(члан116. Закона о раду), као и 29 захтева за упис у евиденцију организатора волонтирања.
Одлучено је о 426 жалби на решења Фонда солидарности, односно 741 захтева за упис
синдиката и удружења послодаваца у регистар, као и промена података и послато 260 дописа за
допуну документације.
Извршена је регистрација четири посебна колективна уговора, односно измена и допуна
колективних уговора. Такође, издато је око 680 потврда о подацима уписаним у Регистар синдиката и
Регистар удружења послодаваца, односно донето је 65 одлука о репрезентативности синдиката и
удружења послодаваца, а извршена је регистрација два локална социјално- економска савета.
Остале активности у области рада:
Дато је 1.479 изјашњења на представке грађана и мишљења у вези са применом прописа из
надлежности Министарства у овој области.
Дато је око 200 мишљења која се односе на Програме пословања /финансијске планове јавних
предузећа и републичких агенција, као и на мишљења која се односе на Одлуке о расподели добити,
Одлуке о распореду субвенција за јавна предузећа, као и мишљења на Правилнике о раду
републичких агенција и статуте јавних предузећа;
Извршено је преко 700 контрола обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
Издато је 399 сагласности за деташман на основу захтева 109 послодаваца (основ
Међудржавни споразум између Савезног извршног већа Скупштине СФРЈ и Владе СР Немачке о
упућивању југословенских радника организација удруженог рада из СФРЈ и запошљавању у СР
Немачкој на основу уговора о извођењу радова). У извештајном периоду по овом основу на
привременом раду у СР Немачкој налази се око 1441 запослена.
Обрађено је 117 захтева послодаваца који испуњавају услове за упућивање својих запослених
на привремени рад у иностранство (основ је Закон о заштити грађана Савезне Републике Југославије
на раду у иностранству), на основу којих је упућено 1087 запослена на привремени рад у
иностранство
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У области запошљавања реализација политике запошљавања одвијала се у складу са
активностима дефинисаним Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину и била је
усмерена на унапређење институција тржишта рада, подстицање развоја регионалне и локалне
политике запошљавања и подстицање запошљавања у мање развијеним подручјима, унапређење
квалитета радне снаге и подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица
и посебно осетљивих категорија незапослених лица.
Усвојен је Национални акциони план запошљавања за 2014. годину којим су дефинисани
циљеви и приоритети политике запошљавања.
Средствима Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом обезбеђена је подршка предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом исплатом субвенција зарада, обезбеђивањем средстава за
побољшање услова и рада у овим предузећима и сл.
У области пензијског и инвалидског осигурања, Министарство је посебно било ангажовано на
извршавању пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру од 17. априла 2012. године, којом
су Републици Србији наметнуте обавезе у погледу генералног изналажења решења за исплату права
из пензијског и инвалидског осигурања корисницима са територије АП Косово и Метохија, којима је
исплата обустављена због ратних дешавања 1999. године. У циљу изналажења најповољних решења
овог питања образована је Радна група, Закључком Владе 05 Број: 181-8276/2012 од 28. новембра
2012. године. Током рада на решавању овог питања поднето је седам извештаја Комитету министара
и Европском суду за људска права. Спровођење наведених мера наставља се и даље, јер се праћење
извршавања ове пресуде наставља и у 2014. години.
Поред наведеног, предузимане су активности на изради Закона о измени Закона о пензијском
и инвалидском осигурању, као и подзаконских аката Централног регистра обавезног социјалног
осигурања.
У наведеном периоду потврђени су: Споразум између Републике Србије и Великог
Војводства Луксембург о социјалној сигурности, Споразум о социјалној сигурности између
Републике Србије и Канаде и потписан је Споразум између Републике Србије и Мађарске о
социјалној сигурности.
Настављени су преговори о закључивању споразума са Републиком Француском, Руском
Федерацијом и Украјином.
Покренуте су иницијативе за закључивање Споразума о социјалној сигурности са Републиком
Италијом, Републиком Шпанијом, као и са Републиком Азербејџан. Одржани су прелиминарни
разговори око закључивања Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној
сигурности.
У области бриге о породици и социјалне заштите, осим нормативних активности, посебна
пажња је била усмерена на изради преосталих нацрта правилника које је потребно донети уз Закон о
социјалној заштити и Породични закон.
Комора социјалне заштите је отпочела са радом 16. јануара 2013.године.
У складу са обавезама проистеклим из Општег протокола о поступању и сарадњи установа,
органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима који
је донела Влада, током марта месеца, сачињен је и дистрибуиран документ Посебни протокол о
поступању центара за социјални рад – органа старатељства у ситуацијама насиља у породици и над
женама у партнерским односима свим центрима за социјални рад у Републици.
Формиране су две Мале домске заједнице и то при Центру за заштиту одојчади, деце и
омладине у Београду (Звечанска) и дечјем дому „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи.
Државна делегација Републике Србије, коју је предводио државни секретар Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике у својству шефа делегације, на 55. заседању Комитета за
елиминацију дискриминације жена УН у Женеви, 18. јула 2013.године, представила је Други и трећи
периодични извештај о спровођењу конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена
(CEDAW), за период 2007 – 2009. година. Државна делегација је у интерактивном дијалогу упознала
чланове Комитета са актуелним подацима, тренутним положајем жена, као и активностима које
Република Србија спроводи са циљем унапређења положаја жена у нашој земљи.
Надаље, окончан је највећи део посла на изради целокупне стручне и формално-правне
документације неопходне за реализацију социјалне и породично-правне заштите корисника услуга
установа социјалне заштите за потребе пројекта Пружања унапређених услуга на локалном нивоу482

Delivery of Integrated Local Services – DILS. Реализоване су обуке, семинари на којима су се запослени
у центрима за социјални рад обучавали за рад у новом оперативном систему. Реализовано је 11
семинара/обука које је похађало око 220 запослених у центрима за социјални рад.
У извештајном периоду решено је око 13.000 предмета и поступано је по 2.777 представки
грађана. Реализовано је 107 инспекцијских надзора у установама социјалне заштите за смештај
корисника од чега 33 инспекцијска надзора у приватним домовима за старе (за 10 приватних домова
изречена је забрана рада). Поред тога, обављено је 10 надзора над радом градских/општинских
служби дечје заштите у вршењу поверених послова из Закона о финансијској подршци породици са
децом као и 11 надзора над стручним радом органа старатељства у реализацији породичноправне
заштите деце, одраслих и старијих грађана.
У области борачко-инвалидске заштите припремљени су Нацрт закона о борачко-инвалидској
заштити и Нацрт закона о заштити ратних меморијала и места страдања у земљи и иностранству,
урађене су основе за измене Правилника за ортопедска помагала и настављен је рад на формирању
Јединствене базе корисника борачко-инвалидске заштите. У управно-надзорним пословима обрађено
је преко 4.500 предмета.
У складу са Програмом Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије одржане су 53 манифестације којима су обележени значајни
историјски датуми из периода ослободилачких ратова Србије.
На основу програма обнове споменика из периода ослободилачких ратова Србије изведени су
санациони радови на пет објеката, а у току је санација девет објеката у земљи, односно пет у
иностранству.
У оквиру међународних активности закључен је Споразум између Владе Руске Федерације и
Владе Републике Србије о статусу руских војних меморијала на територији Републике Србије и
српских војних меморијала на територији Руске Федерације и одржано је Треће заседање Заједничке
српско-словачке Комисије за заштиту војних гробова.
У области заштите особа са инвалидитетом израђен је текст Нацрта закона о употреби
знаковног језика и завршен поступак јавне расправе која је вођена у периоду од 17. јуна до 5. јула
2013. године.Такође, формирана је Радна група која је отпочела са израдом Нацрта закона о заштити
појединих права и слобода лица са сметњама у менталном развоју, чиме је ово министарство
отпочело рад на радикалном редефинисању правног режима везаног за институт одузимања пословне
способности у складу са највишим стандардима Европске уније, Савета Европе и Конвенције УН о
правима особа са инвалидитетом.
Министарство је расписало Јавни позив за подношење
Предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији - Велики
годишњи конкурс 2013.
Приоритетно деловање Инспектората за рад било је усмерено на смањење броја повреда на
раду, професионалних обољења и болести у вези са радом, као и на сузбијање рада „на црно“, и то
како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом
повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. С тим у вези, посебна
пажња је посвећена превенцији у области безбедности и здравља на раду и области радних односа, и
то у високоризичним делатностима, као што су грађевинарство, индустрија, пољопривреда. У 2013.
години, инспектори рада су извршили 30.252 инспекцијска надзора у области радних односа, којима
је било обухваћено 545.587 запослених, при чему је 5.523 лица затечено на фактичком раду (рад „на
црно“), а након предузетих мера инспектора рада послодавци су засновали радни однос са 4.290 лица.
Истовремено, инспектори рада су донели 5.128 решења о налагању отклањања утврђених
неправилности, као и 460 решења о одлагању извршења решења послодавца о отказу уговора о раду;
2.680 захтева за покретање прекршајног поступка, а поднели су и 12 кривичних пријава. Такође,
извршено је 57 надзора поводом штрајка и тим поводом донето је 105 решења о отклањању
недостатака, а поднет је и 41 захтев за покретање прекршајног поступка. Од априла 2013. године,
откада су у примени измене и допуне Закона о раду, које се односе на заштиту трудница, које раде на
одређено време и којима послодавци не могу отказати уговор о раду све до истека породиљског
боловања, односно боловања ради неге детета, 58 трудница, које су радиле на одређено време, а
којима је отказан уговор о раду обратиле су се инспекцији рада због незаконитог отказа уговора о
раду. Након извршених инспекцијских надзора, послодавци су закључили уговоре о раду са свим
трудницама.
Инспекторат за рад је у области безбедности и здравља на раду извршио 16.108
инспекцијских надзора, којима је било обухваћено 269.186 запослених. Такође, донето је 4.517
решења о отклањању недостатака, донета су 452 решења о забрани рада на месту рада, због опасне
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појаве која може да угрози безбедност и здравље запослених, поднето је 26 пријава за покретање
кривичног поступка против одговорних лица, због основане сумње да су починили кривично дело
изазивања опасности необезбеђењем мера безбедности и здравља на раду, као и 950 захтева за
покретање прекршајног поступка.
Током наведеног периода, инспектори рада су извршили 1146 инспекцијских надзора поводом
пријављених повреда на раду и то:
-24 надзора поводом смртних повреда на раду,
-11 надзора поводом тешких повреда на раду са смртним исходом,
-14 надзора поводом колективних повреда на раду,
-849 надзора поводом тешких повреда на раду, и
-248 инспекцијских надзора поводом лаких повреда на раду.
Упоредна анализа броја инспекцијских надзора поводом повреда на раду на територији Републике
Србије за 2013. годину, у односу на 2012. годину, указује на то да је превентивним радом инспекције
рада укупан број смртних и тешких повреда на раду са смртним исходом, у 2013. години, смањен за
11 % у односу на 2012. годину, као и да је број колективних повреда на раду смањен за 43%, а
укупан број тешких повреда на раду је смањен за 15%.
Истовремено, на основу извршених инспекцијских надзора констатовано је смањење броја
лица затечених на раду „на црно“ за 10%, а укупан број надзора у области радних односа и
безбедности и здравља на раду у 2013. години је повећан за 15% у односу на 2012. годину.
Такође, у другостепеном управном поступку решавано је по жалбама на првостепена решења,
дати су одговори на тужбе у управним споровима пред Управним судом Србије. Реализоване су
завршне активности на имплементацији двоипогодишњег пројекта „Унапређење безбедности и
здравља на раду у Србији“, чији је донатор било Министарство спољних послова Краљевине
Норвешке. Инспекторат за рад је био носилац свих активности на реализацији дводневне регионалне
конференције „Заштита права запослених“, која је одржана у новембру 2013. године, под
покровитељством Канцеларије за рад и социјална питања Амбасаде Аустрије.
У области безбедности и здравља на раду, Израђен је Нацрт закона о изменама и допунама
Закона о безбедности и здрављу на раду.
У области родне равноправности а у вези са применом Закона о равноправности полова
(„Службени гласник РС“, број104/09), уочени су проблеми и недостаци у његовој имплементацији. С
тим у вези, министар је формирао Радну групу која је радила на предлогу измена и допуна овог
закона.
Предузете су активности на изради Предлога акционог плана за имплементацију Националне
стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима.
У циљу праћења спровођења Акционог плана за спровођење Националне стратегије за
побољшање положаја жена и унапређење родне равноправност за период 2010 − 2015. године,
реализован је пројекат - Програм за реализацију НАП приоритета. Програм се реализује уз
финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) и логистичку
подршку агенције International Manegement Group (IMG). Реализоване активности су имале за циљ да
пруже подршку спровођењу активности у три области АП: повећање учешћа жена у јавном и
политичком животу; економско оснаживање жена - побољшање економског статуса жена и смањење
неједнакости између мушкараца и жена, као и боље коришћење женских развојних ресурса и жене и
медији - утицање на елиминисање родних стереотипа и унапређивање родне равноправности у
медијима.
У оквиру редовне сарадње са Међународном организацијом рада, у домену међународне
сарадње, европских интеграција и пројеката, припремељени су:
- Извештај о нератификованим конвенцијама и препорукама који је наша држава у обавези да
достави у складу са чланом 19. Статута МОР. С обзиром да је Република Србија ратификовала
Конвенцију бр. 131 о утврђивању минималних зарада, МОР-у је 26. фебруара 2013. године достављен
Извештај о примени Препоруке бр. 135 о утврђивању минималне зараде, као и коментари Уније
послодаваца Србије;
- Стручно-политичка платформа за наступ делегације Републике Србије на 102. Конференцији
међународне организације рада у Женеви од 5. до 21. јуна 2013. Године;
- редовни годишњи извештаји за 2013. годину о примени 14 ратификованих конвенција (бр.
14, 29, 81, 89, 105, 106, 129, 132, 138, 140, 142, 158, 182 и 183) прослеђени су МОР у септембру 2013.
године.
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Taкође, достављени су одговори релевантних институција Републике Србије на Kоментаре
Међународне организације послодаваца (IОЕ) и Уније послодаваца Србије о примени конвенција
Међународне организације рада бр. 87 и бр. 98 у Републици Србији.
Реализован је пројекат Унапређење права, запошљавања и животних услова избеглица и интерно
расељених лица из програма ИПА 2009.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта
I
Закон
1.
о изменама и
допунама Закона о
професионалној
рехабилитацији и
запошљавању особа са
инвалидитетом

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
32/13
8. април

II
Укинути су пенали као начин
извршавања обавезе запошљавања
особа са инвалидитетом,
извршено је усклађивање одредаба
Закона са прописима о државној
помоћи, извршено усклађивање са
постојећом методологијом
Републичког завода за статистику
Усклађивање одрадаба Закона са
одредбама прописа о буџету, у
делу који се односи усклађивање
пензија

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

62/13
16. јул

108/13
6. децембар

2.

Закон о измени Закона о
пензијском и инвалидском
осигурању

3.

Закон о измени Закона о
пензијском и инвалидском
осигурању

Усклађивање одрадаба Закона са
одредбама прописа о буџету, у
делу који се односи усклађивање
пензија

Народна
скупштина
усвојила

4.

Предлог закона о
социјалном
предузетништву и
запошљавању у
социјалним предузећима

Уређује се социјално
предузетништво, односно
остваривање права на рад теже
запошљивих категорија лица која
су истовремено материјално и
социјално угрожена.

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
24. априла
2013. године

/

Референтни
документ
V

Национална
стратегија
одрживог
развоја;
Национална
стратегија о
старењу
Национална
стратегија
одрживог
развоја;
Национална
стратегија о
старењу
/
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Стратегија безбедности
и здравља на раду у
Републици Србији за
период од 2013. до
2017. године

II
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 и 72/12)

2.

Уредба о допуни
Уредбе о
коефицијентима за
обрачун и исплату
плата запослених у
јавним службама

3.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
мрежи установа
социјалне заштите

Члан 8. Закона о
платама у државним
органима и јавним
службама („Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06-др.закон
и 116/08-др.закон,
92/11 и 99/11-др.
закон и 10/13 и 55/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 63. 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 и 72/12)

III
Стратегија безбедности и
здравља на раду у Републици
Србији за периодод 2013. до
2017. године, потребна је у
циљу стратешког решавања
проблема великог броја
повреда на раду, посебно
оних са смртним исходом;
утврђени су стратешки оквир
и приоритети у развоју
система безбедности и
здравља на раду, у циљу
смањења повреда на раду,
професионалних болести и
болести у вези са радом
Утврђено је да се
коефицијенти утврђени
чланом 2. тачка 6б ове уредбе
не примењују на обрачун и
исплату плата запослених у
предшколском васпитању и
образовању који, за пуно
радно време, на дан почетка
примене ове уредбе,
остварују основну плату у
већем износу од основне
плате обрачунате по
одредбама ове уредбе и
других прописа којима се
уређују плате

Ред.
бр.
1.

Редефинишу се капацитети и
делатност у појединим
установама социјалне
заштите за смештај
корисника, које за
остваривање права од општег
интереса оснива Влада РС,
проистекле из процеса
трансформације установа и
деинституционализације.
Предвиђено оснивање
центара за породични
смештај и усвојење и
смањење капацитета у
установама за смештај деце и
младих

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
100/13
18. новембар

Референтни
документ
V
Споразум о
стабилизацији
и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне стране, и
Републике
Србије, с друге
стране

8/13
25. јануар

Стратегија
реформе
државне
управе у
Републици
Србији

12/13
5. фебруар

Национални
програм за
интеграцију
Републике
Србије у
Европску
унију;
Национална
стратегија за
превенцију и
заштиту деце
од насиља;
Стратегија
развоја
социјалне
заштите
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4.

Уредба о начину
додељивања
корисничких дозвола,
методологији уноса и
ажурирањa података и
начину приступа и
коришћења података из
Јединствене базе
Централног регистра
обавезног социјалног
осигурања

Члан 29. став 2.
Закона о Централном
регистру обавезног
социјалног осигурања
(,,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 и 72/12)

Уређује се начин додељивања
корисничких дозвола,
методологија уноса и
ажурирањa података, као и
начин приступа и коришћења
података из Јединствене базе
Централног регистра
обавезног социјалног
осигурања

5.

Уредба о утврђивању
посебних износа који
се плаћају за време
трајања ''Дечје недеље''
у 2013.години

Редовна годишња активност
за време трајања ''Дечје
недеље'', у циљу
организовања културних,
образовних, рекреативних и
других манифестација
посвећених деци

83/13
20. септембар

6.

Уредба о измени
Уредбе о садржини,
обрасцу и начину
подношења
јединствене пријаве на
обавезно социјално
осигурање,
јединственим
методолошким
принципима и
јединственом кодексу
шифара за унос
података у Јединствену
базу Централног
регистра обавезног
социјалног осигурања
Одлука о образовању
Организационог
одбора за обележавање
стогодишњице Првог
светског

Члaн 74. став 4.
Закона о друштвеној
бризи о деци
(,,Службени гласник
РС”, бр. 49/92, 29/93,
53/93, 53/93-др.закон,
67/93, 67/93-др.закон
28/94, 47/94, 48/94др.закон, 25/96, 29/01,
16/02-др.закон, 62/03др.закон, 64/03,
101/05-др.закон и
18/10) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 11. став 4.
Закона о Централном
регистру обавезног
социјалног осигурања
(,,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 и 72/12)

Продужење рока за
подношење јединствене
пријаве у електорнском
облику посредством
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање, Републичког
фонда за здравствено
осигурање или Националне
службе за запошљавање,
најдаље до 1. марта 2014.
године

119/13
30. децембар

Национална
стратегија
одрживог
развоја;
Национална
стратегија
о
старењу

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

Формира се радно тело Владе
у вези са обележавањем
стогодишњице Првог
светског рата

35/13
17. април

/

7.

41/13
10. мај

Национална
стратегија
одрживог
развоја;
Национална
стратегија
о
старењу

/
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8.

Одлука о образовању
Међуресорске радне
групе за израду
програма реформи
политике запошљавања
и социјалне политике

Члан 33. ст. 2 и 3
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

9..

Закључак
05 број: 401-414/2013
од 24. јануара 2013.
године

10.

Закључак
05 број: 401-413/2013
од 24. јануара 2013.
године

11.

Закључак
05 број: 401-83/2013 од
24. јануара 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12
Члан 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), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12
Члан 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), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12)

Ради усклађивања
стратешких циљева полтике
запошљавања и социјалне
политике са стратешким
циљевима политке ЕУ у овим
областима, у процесу вођења
преговора о приступању ЕУ,
од РС се очекује да изради и
усвоји Програм реформи
политике запошљавања и
социјалне политике, што је
основни задатак ове радне
групе
Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава
дотација организацијама
обавезног социјалног
осигурања из буџета
Републике Србије за 2013.
годину

118/13
30. децембар

/

/

/

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава
дотација организацијама
обавезног социјалног
осигурања из Буџетског
фонда за професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом – за 2013.
годину

/

/

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава
субвенција јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом – за 2013.
годину

/

/
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12.

Закључак
05број:021-1131/2013-1
од 12. фебруара 2013.
године

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

13.

Закључак
05 број: 401-904/2013
од 12. фебруара 2013.
године

14.

Закључак
05 број: 018-2460/2013
од 28. марта 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 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), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

15.

Закључак
05 број: 401-2483/2013
од 28. марта 2013.
године

16.

Закључак
05 број: 401-2484/2013
од 28. марта 2013.
године

Прихвата се извештај о
активностима Радне групе
образоване Закључком Владе
05 Број: 181-8276/2012 од 28.
новембра 2012. године, у вези
проблема исплате пензија
остварених на подручју АП
Косово и Метохија, а
поводом пресуда Европског
суда за људска права у
Стразбуру од 17. априла
2012. године, у периоду од
10. децембра 2012. године до
30. јануара 2013. године
Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” из буџета Републике
Србије за 2012. годину

/

/

/

/

Измена Закључка 05
број:018-1666/2009-1 од 26.
марта 2009. године у делу
који се односи на састав
делегације овлашћене за
закључивање Споразума

/

/

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава
„Транзиционог фонда” из
буџета Републике Србије за
2013. годину

/

/

Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом – за 2012.
годину

/

/
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17.

Закључак
05 број: 018-2934/2013
од 5. априла 2013.
године

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 и 72/12)

18.

Закључак
05 број: 644-3042/2013
од 12. април 2013.
године

19.

Закључак
05 број: 401-3052/2013
од 12. априла 2013.
године

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

20.

Закључак
05 број: 401-3121/2013
од 12. априла 2013.
године

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

21.

Закључак
05 број: 401-4035/2013
од 20. маја 2013.
године

22.

Закључак
05 број: 59-4183/2013
од 23. маја 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, број
114/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Овлашћује се потпредседник
Владе и министар рада,
запошљавања и социјалне
политике др Јован
Кркобабић, да у име Владе
потпише Споразум између
Владе Републике Србије и
Владе Руске Федерације о
статусу руских војних
меморијала на територији
Републике Србије и српских
војних меморијала на
територији Руске Федерације
Влада је сагласна са
Државним програмом
обележавања годишњица
историјских догађаја
ослободилачких ратова
Србије

/

/

/

/

Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама обавезног
социјалног осигурања из
буџета Републике Србије за
2012. годину
Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама обавезног
социјалног осигурања из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом за 2012.
годину
Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом – за 2013.
годину

/

/

/

/

/

/

У Закључку Владе 05 Број:
59-7803/2012 од 16. новембра
2012. године у тачки 3. речи:
„др Јован Кркобабић,
министар рада, запошљавања
и социјалне политике”,
замењују се речима: „Весна
Арсић, амбасадор Републике
Србије у Краљевини Белгији”

/

/
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23.

Закључак
05 број: 11-4269/2013
од 23. маја 2013.
године

24.

Закључак
05 број:018-4637/2013
од 10. јуна 2013.
године

25.

Закључак
05 број: 101-4671/2013
од 10. јуна 2013.
године

26.

Закључак
05 број: 110-5058/2013
од 1. јула 2013. године

27.

Закључак
05 број:021-5769/2013
од 12. јула 2013.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 37. став 4.
Закона о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 88/10)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 56. став 2.
Закона о пензијском и
инвалидском
сигурању („Службени
гласник РС”, бр.
34/03, 64/04, 84/04,
85/05, 101/05, 63/06,
5/09, 107/09, 101/10 и
93/12) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 14. Закона о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 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 и 72/12)

Одобрава се Програм
решавања вишка запослених
у Галеника а.д.

/

/

Прихвата се Извештај о
преговорима поводом
закључивања Споразума
између Републике Србије и
Мађарске о социјалној
сигурности

/

/

Прихвата се Извештај о
реализацији Националног
акционог плана запошљавања
за 2012. годину

/

/

Прихвата се Правилник о
измени Правилника о радним
местима, односно пословима
на којима се професионалним
војним лицима, цивилним
лицима на служби у Војсци
Србије и припадницима
Војнобезбедносне агенције и
Војнообавештајне агенције
стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем

/

/

Прихвата се Извештај о раду
Националне службе за
запошљавање за 2012.
годину, који је усвојио
Управни одбор Националне
службе за запошљавање, на
седници одржаној 30. маја
2013. године

/

/
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28.

Закључак
05 број: 401-6272/2013
од 23. јула 2013.
године

29.

Закључак
05 број: 401-6269/2013
од 23. јула 2013.
године

30.

Закључак
05 број: 401-6268/2013
од 23. јула 2013.
године

31.

Закључак
05 број: 401-6279/2013
од 23. јула 2013.
године

32.

Закључак
05 број: 401-6278/2013
од 23. јула 2013.
године

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 и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13)
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 и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13)
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 и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” из буџета Републике
Србије за 2013. годину

/

/

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом – за 2013.
годину

/

/

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” из буџета Републике
Србије за 2013. годину

/

/

Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” из буџета Републике
Србије за 2013. годину, до 30.
јуна 2013. године
Прихвата се Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” из буџета Републике
Србије за 2013. годину – за
исплату посебне новчане
накнаде, до 30. јуна 2013.
године

/

/

/

/
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33.

Закључак
05 број: 401-6847/2013
од 9. августа 2013.
године

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 и 72/12), а у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Усваја се Програм о
изменама Програма
распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама обавезног
социјалног осигурања из
буџета Републике Србије за
2013. годину

34.

Закључак о
утврђивању Акционог
плана за спровођење
Стратегије унапређења
положаја особа са
инвалидитетом у
Републици Србији за
период од 2013. до
2015. године

35.

Закључак
05 број: 43-7281/2013-1
од 25. августа 2013.
године

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

36.

Закључак
05 број: 181-7633/20131 од 19. септембра
2013. године

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

37.

Закључак
05 број: 018-9810/2013,
од 18. новембра 2013.
године

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 и 72/12)

Влада је сагласна да се
привредним субјектима који
су са Републичким фондом за
пензијско и инвалидско
осигурање закључили
Уговоре о регулисању права
и обавеза на основу Закључка
Владе 05 број: 43-1343/2007-4
од 12. априла 2007. године и
Закључка Владе 05 број: 431343/2007-7 од 20. новембра
2008. године
Прихвата се извештај о
активностима Радне групе
образоване Закључком Владе
05 Број: 181-8276/2012 од 28.
новембара 2012. године, у
вези проблема исплате
пензија остварених на
подручју АП Косово и
Метохија, а поводом пресуда
Европског суда за људска
права у Стразбуру од 17.
априла 2012. године, у
периоду од 1.фебруара 2013.
године до 15. августа 2013.
године
Закључком о измени
Закључка је извршена измена
Закључка 05 број:0184637/2013 од 10. јуна 2013.
године у делу који се односи
на овлашћење за
потписивање Споразума

/

Утврђују се активности које
је потребно реализовати од
стране државних органа,
организација и институција у
у последњем двогодишњем
периоду имплементације
Стратегије

/

/

Стратегија
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом
у Републици
Србији за
период од
2006. до 2015.
године
/

/

/

/

/

73/13
16. августа

493

38.

Закључак
05 број: 55310788/2013 од 18.
децембра 2013. године

Члан 110. став 8.
Закона о социјалној
заштити (,,Службени
гласник РС”, број
24/11) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

39.

Закључак
05 број: 40110909/2013, од 18.
децембра 2013. године

40.

Закључак о
утврђивању
Националног акционог
плана запошљавања за
2014 годину

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12), a у вези
са чланом 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
114/12 и 59/13)
Члан 37. став. 2
Закона о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12 )

Једнократна исплата помоћи
корисницима права на
пензију, корисницима права
на привремену накнаду и
корисницима права на
привремену накнаду –
инвалидној деци код
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање, који се налазе у
исплати за новембар 2013.
године и чији укупни
месечни износи пензија,
односно накнада, не прелазе
износ од 15.684,03 динара
Усваја се Програм о измени
Програма распореда и
коришћења средстава
дотација организацијама
обавезног социјалног
осигурања из буџета
Републике Србије за 2013.
годину

Утврђује се Национални
акциони план запошљавања
за 2014 годину

/

/

/

Национални
акциони план
запошљавања
за 2011.
годину;
Национална
стратегија
запошљавања
за период
2011-2020.
године

118/13
30. децембра

Национални
акциони план
запошљавања
за 2011.
годину;
Национална
стратегија
запошљавања
за период
2011-2020.
године

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

2.

Референтни документ

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о измени
Правилника о програму,
начину и висини трошкова
полагања стручног испита
за обављање послова
безбедности и здравља на
раду и послова одговорног
лица
Правилник о изменама
Правилника о програму,
начину и висини трошкова
припреме и полагања

II
Члан 54 став 3. Закона о
безбедности и здрављу
на раду („Службени
гласник РС”, број
101/05)

III
/

Члан 7. став 1. Уредбе о
безбедности и здрављу
на раду на привременим
или покретним

/`

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
19/13
27. фебруар

19/13
27. фебруар
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

стручног испита за
обављање послова
координатора за израду
пројекта и стручног
испита за обављање
послова координатора за
извођење радова
Правилник о измени и
допуни Правилника о
радним местима, односно
пословима на којима се
стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем

Правилник о чувању,
заштити и сигурности
података у оквиру
информационог система
Централног регистра
обавезног социјалног
осигурања
Правилник о лиценцирању
организација социјалне
заштите
Правилник о лиценцирању
стручних радника у
социјалној заштити
Правилник о ближим
условима и стандардима за
пружање услуга социјалне
заштите
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
стручним пословима у
социјалној заштити
Правилник о садржини и
начину преноса података о
обвезницима доприноса послодавцима и
исплатиоцима прихода у
Јединствену базу
Централног регистра
обавезног социјалног
осигурања
Правилник о коначном
усклађивању месечног
новчаног примања
,додатка за негу и новчане
накнаде за време
професионалне
рехабилитације ѕа 2012
годину
Правилник о условима за
накнаду трошкова и
награду старатељу
Правилник о начину

градилиштима
(„Службени гласник
РС”, бр. 14/09 и 95/10)

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.закон 63/06УС 5/09, 107/09, 101/10
и 93/12)
Члан 26. став 4. Закона о
Централном регистру
обавезног социјалног
осигурања (,,Службени
гласник РС”, бр 30/10)

/

22/13
8. март

/

29/13
29. март

Члан 184. став 3. и
члана 190. став 4.
Закона о социјалној
застити („Службени
гласник РС'', број 24/11)
Члан 189. став 4.
(„Службени гласник
РС'', број 24/11)
Члан 57. став 1. Закона о
социјалној заштити
(„Службени гласник
РС'', број 24/11)
Члан 137. став 2. Закона
о социјалној заштити
(„Службени гласник
РС'', број 24/11)
Члан 15. став 3. Закона о
Централном регистру
обавезног социјалног
осигурања („Службени
гласник РС'', број 30/10)

Стратегија
развоја
социјалне заштите

42/13
14. мај

Стратегија
развоја
социјалне заштите

42/13
14. мај

Стратегија
развоја
социјалне заштите

42/13
14. мај

Стратегија
развоја
социјалне заштите

42/13
14. мај

/

47/13
29. мај

Члан 53. став 6. Закона
o правима бораца,
војних инвалида и
чланова њихових
породица ("Службени
гласник СРС", број
54/89 и "Службени
гласник РС", бр. 137/04
и 69/12 - УС)
Члан 144. став 3.
Породичног закона
(„Службени гласник
РС'', број 18/05 и 72/11)
Члан 142. став 5.

/

48/13
31 мај

Стратегија развоја
социјалне заштите
Национална стратегија

83/13
20. септембар

83/13
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

подношења извештаја и
полагању рачуна
старатеља

Породичног закона
(„Службени гласник
РС',' број 18/05 и 72/11)

Правилник о измени и
допуни Правилника о
превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при
коришћењу опреме за рад
са екраном
Правилник о измени
Правилника о ближем
начину, трошковима и
критеријумима за процену
радне способности и
могућности запослења или
одржања запослења особа
са инвалидитетом
Правилник о програму,
начину и висини трошкова
полагања стручног испита
за обављање послова
безбедности и здравља на
раду и послова одговорног
лица
Правилник о висини
трошкова поступка
утврђивања испуњености
прописаних услова у
области безбедности и
здравља на раду
Правилник о условима и
висини трошкова за
издавање лиценци за
обављање послова у
области безбедности и
здравља на раду
Правилник о програму,
начину и висини трошкова
припреме и полагања
стручног испита за
обављање послова
координатора за израду
пројекта и стручног
испита за обављање
послова координатора за
извођење радова
Правилник
о изменaмa Правилника о
начину праћења
извршавања обавезе
запошљавања особа са
инвалидитетом и начину
доказивања извршавања те
обавезе
Упутство о поступку
подношења јединствене
пријаве на обавезно
социјално осигурање у
електронском облику и
издавању потврде о

Члан 7. став 2. Закона о
безбедности и здрављу
на раду („Службени
гласник
РС”, број 101/05)

за превенцију и
заштиту деце од
насиља;
Стратегија развоја
социјалне заштите
/

20.септембар

93/13
25. октобар

Члана 9. став 6. Закона о
професионалној
рехабилитацији и
запошљавању особа са
инвалидитетом
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 32/13)

Национална стратегија
запошљавања за
период 2011-2020.
године

97/13
6. новембар

Члан 54. став 3. Закона о
безбедности и здрављу
на раду („Службени
гласник РС”, број
101/05)

/

111/13
14. децембар

Члан 18. став 7. Закона о
безбедности и здрављу
на раду („Службени
гласник РС”, број
101/05)

/

111/13
14. децембар

Члан 56. став 4. Закона о
безбедности и здрављу
на раду (,,Службени
гласник РС”, брoj
101/05)

/

112/13
17. децембар

Члан 7. став 1. Уредбе о
безбедности и здрављу
на раду на привременим
или
покретним
градилиштима
(„Службени гласник
РС”, бр. 14/09 и 95/10)

/

113/13
20. децембар

Члан 48. Закона о
професионалној
рехабилитацији и
запошљавању особа са
инвалидитетом
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 32/13)

Национална стратегија
запошљавања за
период 2011-2020.
године

113/13
20. децембар

Члан 11. Уредбе о
изменама и допунама
Уредбе о садржини,
обрасцу и начину
подношења јединствене
пријаве на обавезно

/

53/13
18. јун
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пријему

социјално осигурање,
јединственим
методолошким
принципима и
јединственом кодексу
шифара за унос
података у Јединствену
базу Централног
регистра обавезног
социјалног осигурања
(„Службени гласник
РС”, број 124/12)

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.1.

2.

2.1.

Назив

I
Програм:
Унапређење социјалног
дијалога и услова рада

Пројекат:
Унапређење нормативног
оквира у области рада
Програм
Подстицање запошљавања
кроз спровођење мера
активне политике
Пројекат:
Распоред
коришћења средстава
дотација организацијама
обавезног социјалног
осигурања из буџета

Резултат

II
Израђен Нацрт закона о
штрајку; израђен Нацрт
закона о изменама и
допунама Закона о раду;
одбор за привреду и
финансије је донео; Одлуку
о спровођењу јавне
расправе о Нацрту закона о
изменама и допунама
Закона о раду Програмом је
предвиђено да се јавна
расправа спроведе у
периоду од 18. децембра
2013. године до 10. јануара
2014. године, а презентације
и расправе о Нацрту закона
о изменама и допунама
Закона о раду да се
организују у Новом Саду,
Крагујевцу и Београду;
јавна расправа је
спроведена, али не у складу
са наведеним програмом
Израђен Нацрт закона о
штрајку; израђен Нацрт
закона о изменама и
допунама Закона о раду
Обезбеђен пренос средстава
Националној служби за
запошљавањеза подстицање
запошљавања кроз
реализацију активне
политике запошљавања
Извршен пренос средстава
Националној служби за
запошљавањекоја су
нaмењена финансирању
мера активне политике
запошљавања, према

шифра извора
финансирања

Износ остварења/
извршења

III

Рефер
ентни
докум
ент
IV
/

05

1.183.317,00 RSD
10.500,00 EUR

05

1.183.317,00 RSD
10.500,00 ЕUR

/

01

1.172.252.381,08
RSD

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година
Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година

01

1.172.252.381,08
RSD
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3.

3.1.

4.

4.1.

5.

Републике Србије за 2013.
годину - мере активне
политике запошљавања
Програм:
Исплата посебне новчане
накнаде из „Транзиционог
фонда“

Пројекат:
Трансфер средстава НСЗ за
исплату посебне новчане
накнаде

Програм:
Ршавање вишка
запослених

Пројекат:
Решавање радноправног
статуса запослених који су
утврђени као вишак у
привредним друштвима
чији се коначни статус
решава
Програм:
Подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом из
средстава Буџетског фонда
за професионалну
рехабилитацију и
подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом

утврђеној динамици.
Извршен пренос средстава
Националној служби за
запошљавање за исплату
посебне новчане накнаде
бившим радницима који су
утврђени као вишак у
привредним друштвима у
процесу реструктурирања и
припреме за приватизацију
Извршена исплата посебне
новчане накнаде за период
од децембра 2012. године
до 31. октобра 2013. године
(просечан месечни број
корисника био је 5.330),
бившим радницима који су
утврђени као вишак у
привредним друштвима у
процесу реструктурирања и
припреме за приватизацију,
а којима је недостајало до
пет година за остваривање
првог услова за пензију, у
складу са прописима о
пензијском и инвалидском
осигурању
Извршена исплата
средстава „Транзиционог
фонда“ привредним
друштвима (АД Галеника и
АД Вулкан, Ниш), за
решавање радноправног
статуса запослених који су
утврђени као вишак
Извршена исплатасредстава
за два привредна друштвау
којима је решен
радноправни статус за 461
запосленог који су утврђени
као вишак.

01

1.861.573.776,32
RSD

/

01

1.861.573.776,32
RSD

/

01

263.049.274,95
RSD

/

01

263.049.274,95
RSD

/

Обезбеђена исплата
средстава из Буџетског
фонда за професионалну
рехабилитацију и
подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом за:
рефундацију, односно
субвенцију зарада особама
са инвалидитетом у
предузећима за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом; побољшање
услова рада, унапређење
производних програма,
увођење стандарда,
побољшање квалитета
производа и пружених

01

1.177.684.451,36
RSD

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година
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5.1

Пројекат:
Подстицање запошљавања
и одржања запослености
особа са инвалидитетом у
предузећима за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом

5.2

Пројекат:
Подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом кроз
спровођење мера активне
политике запошљавања и
професионалне
рехабилитације

6.

Програм:
„Припрема институција
тржишта рада у Републици
Србији за Европску
стратегију запошљавања“
ИПА 2011

6.1

Твининг пројекат
„Припрема институција
тржишта рада у Републици
Србији за Европску
стратегију запошљавања“

услуга, прилагођавање
радних места или у друге
сврхе; трансфер средстава
НСЗ за мере и активности
које спроводи Национална
служба за запошљавање
Право на рефундацију,
односно субвенцију зарада
зазапослене особе са
инвалидитетом (ОСИ)
остварило је 45 предузећа
за професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
ОСИ у којима је запослено
1.671ОСИ; по јавном
позиву за побољшање
услова рада у предузећима
за професионалну
рехабилитацију и
запошљавање ОСИ
одобрена је набавка
репроматеријала и сировина
за 31 предузеће, а набавка
нове опреме за 22 предузећа
Извршен пренос средстава
Националној служби за
запошљавањенамењених за
финансирање мера активне
политике запошљавања, и
то за мере и активности
професионалне
рехабилитације особа са
инвалидитетом (ОСИ),
подстицање запошљавања
ОСИ, рефундацију
трошкова прилагођавања
радног места ОСИ које се
запошљавају под посебним
условима и рефундацију
трошкова стручне подршке
ОСИ које су запослене под
посебним условима
Убрзање реформи тржишта
рада у складу са европским
стандардима, као и јачање
утицаја националне
политике запошљавања
Запослени у Министарству
и Националној служби за
запошљавање прошли други
циклус обука у вези са
Европском стратегијом
2020, инструментима ЕУ за
координацију националних
политика запошљавања и
правила комуникације и
видљивости у оквиру ЕСФ
програма; спроведене обуке
на тему законодавства
Европске уније и РС у

01

772.395.196,11
RSD

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година

01

405.289.255,25
RSD

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година

01

847.710,00
RSD;
157.524.150,00
RSD
(1.361.196,10
ЕUR)

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година

06

01
06

847.710,00
RSD
87.364.600,00 RSD
(754.934,10 ЕUR)

/
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области запошљавања,
питања миграција, уређење
унутрашњег тржишта и
правила конкуренције,
питања државне помоћи и
регулисање и праћење
државне помоћи у области
запошљавања,
антидискриминаторне
одредбе и одредбе о
транснационалном
пружању услуга;
завршене активности у вези
хармонизације прописа у
области запошљавања са
правним тековинама ЕУ и
дате препоруке експерата
при изради Нацрта закона о
запошљавању странаца;
штампан је „Приручник за
разумевање европске
политике запошљавања”;
организовано двонедељно
стажирање у Француској за
по једног запосленог у
МРЗСП и НСЗ;
организована два студијска
путовања у циљу
упознавања са поступком и
процедурама креирања и
спровођења политике
запошљавања у Француској
и Белгији; окончана два
циклуса обука за локалне
савете за запошљавање у
вези са политиком
запошљавања и методама
планирања активности за а
64 члана из 34 локална
савета за запошљавање;
окончане обуке у вези
анализе тржишта рада за 95
чланова из 51 локалног
савета за запошљавање;
одржана радионица за
представнике локалних
савета за запошљавање и
социјалних партнера у вези
са промоцијом кластера,
односно удруживања више
локалних савета за
запошљавање; спроведене
активности на изради
„Приручника за израду
локалних акционих планова
запошљавања” у сарадњи са
пројектом техничке помоћи;
спроведена обука „тренинг
тренера” којој за 40
запослених у МРЗСП и
НСЗ, који су у сарадњи са
експертима учествовали у
спровођењу тренинга за

500

6.2.

Пројекат:
Техничка помоћ „Даље
интегрисање
прогнозирања, праћења и
евалуације у изради и
спровођењу активних
политика тржишта рада и
усклађивање Националне
класификације занимања
са стандардима ИСЦО 08“

7.

Програм:
Успостављена основа за
интегралну заштиту
најсиромашнијих и
осетљивих група
становништва и ефикасан
систем материјалних
надокнада

подршку локалним
саветима за запошљавање у
изради локалних акционих
планова запошљавања за
2014.годину; овим обукама
је присуствовало 45 чланова
локалних савета за
запошљавање;
започет је процес израде
приручника за припрему и
спровођење пројеката за
потребе локалних савета за
запошљавање и Националне
службе за запошљавање
Извршене методолошке
измене за спровођење
прогноза тржишта рада у
делу укључивања у анкету
микро предузећа и
предузетника;
спроведено истраживање
потреба послодаваца на
узорку од око 7.300
послодаваца, са стопом
одазива послодаваца од око
75%.; израђени извештаји о
резултатима истраживања
на националном и локалном
нивоу; урађена анализа до
сада спроведених
евалуација мера АМТР;
започет развој анализе
ефективности (бруто)
трошкова мера АПЗ и
предложене даље
активности које се односе
на мониторинг и евалуацију
мера АПЗ; пружена
подршка у изради Предлога
националног акционог
плана за 2014. годину;
урађена методологија и
пратећа документација за
спровођење истраживања о
занимањима, ради
прикупљања потребних
података за израду описа
занимања на тржишту рада
РС, као и њихова
класификација са
међународним стандардом
ISCO 2008
Унапређен приступ
услугама и новчаној помоћи
најсиромашнијих група
грађана

06

06

606.262,00
EUR
(70.159.550,00
RSD)

Национална
стратегија
запошљавањ
а за период
2011-2020.
година

77.184.090,00 RSD
(671.166 EUR)

Стратегија
развоја
социјалне
заштите

501

Пројекат:
Унапређење положаја
резидената установа за
особе са менталним
инвалидитетом и
менталним болестима и
стварање услова за њихово
друштвено укључивање у
локалну заједницу
Програм:
Јачање капацитета
социјалних партнера и
социјалног дијалога на
свим нивоима у сектору
енергетике

Побољшан положај особа са
менталним инвалидитетом
и менталним болестима

Остварени циљеви пројекта
„Енергетска ефикасност у
Републици Србији“

8.1

Пројекат:
Енергетска ефикасност
у Републици Србији

Остварени циљеви пројекта
„Енергетска ефикасност у
Републици Србији“

9.

Програм:
Пружање унапређених
услуга на локалном нивоуDILS(Delivery of Improved
Local Services)

10.

Програм:
Унапређење система
борачко-инвалидске
заштите

Увођење информационог
окружења у установе
социјалне заштите (центре
за социјални рад и домове
за смештај корисника
услуга) кроз реализацију
компоненте за
информатизацију – софтвер,
хардвер и локална
компјутерска мрежа на 261
локацији у Србији
Ефикаснија реализација
борачко инвалидске
заштите кроз унапређње
информатичких капацитета

10.1

Пројекат:
Спровођење контроле и
исправка унетих података
у јединствени
информациони систем
борачко-инвалидксе
заштите и увођење
јединствене исплате
Програм:
Унапређење заштите особа
са инвалидитетом

7.1

8.

11.

77.184.090,00 RSD
(671.166,00 EUR)

Стратегија
развоја
социјалне
заштите

11

391.708,52 RSD

Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије
до
2015. године

11

391.708,52 RSD

Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије
до
2015. године

11

96.411.113,92 RSD

Стратегија
унапређења
положаја
особа са
инвалидитет
ом у
Републици
Србији

01

5.106.764,12 RSD

Софтвер у функцији; база
података је за већи део
општина је формирана;у
току је формирање
серверске станице

01

5.106.764,12RSD

Стратегија
унапређења
положаја
особа са
инвалидитет
ом у
Републици
Србији
/

Спроведени следећи
пројекти:
1. Велики годишњи конкурс
2013 - Подржано за

01

332.704.194,93
RSD

06

Стратегија
унапређења
положаја
особа са

502

12.

Програм:
Ефикасна примена
прописа у области
безбедности и здравља на
раду

12.1

Пројекат:
Унапређење безбедности и
здравља на раду у Србији

13.

Програм:
Имплементација
Националног акционог
плана за спровођење
Националне стратегије за
побољшање положаја жена
и унапређивање родне
равноправности

13.1

Пројекат:
Нормативна активност
Управе за родну
равноправност

финансирање 95 предлога
пројеката, у износу од
61.056.527,96 динара;
2. Програмски Конкурс
2013 - подржано 33 пројекта
републичких и
покрајинских Савеза са
износом од 230,711,278.60
динара;
3. Стални отворени Конкурс
2013 - подржано за
финансирање 73 предлога
пројеката, у износу од
40,936,388.37 динара
Реализоване дводневне
обуке представника
послодаваца и запослених
из делатности производње
текстила, коже и обуће,
везане за примену
законских и подзаконских
прописа, а ради унапређења
знања у циљу примене мера
у области безбедности и
здравља на раду, како би се
смањио број повреда на
раду и професионалних
обољења
Оспособљени запослени и
послодавци за примену
мера безбедности и здравља
на раду, што је резултирало
смањењем броја повреда на
раду за око 20% у периоду
јануар - мај 2013. године, у
односу на исти период
претходне године, код
запослених у индустрији
текстила, коже и обуће
Побољшано учешће жена
на местима одлучивања и у
процесима доношења
одлука; побољшање
системских услова за
унапређивање економског
положаја жена; унапређени
системски услови за борбу
против насиља над женама
и насиља у породици;
промоција принципа родне
равноправности

Унапређена нормативна
ативност кроз доношење
следећих законских аката;
Конвенција Савета Европе о
спречавању и борби против
насиља над женама и

инвалидитет
ом у
Републици
Србији

05

54.679.079,00 RSD
480.484,00 EUR

/

54.679.079,00 RSD
480.484,00 EUR

/

01
06

2.051.510,89 RSD
300.000,00 EUR,
(34.779.540,00
RSD)

01

2.051.510,89
RSD

Национална
стратегија за
побољшање
положаја
жена и
унапређивањ
е родне
равноправно
сти;
Национална
стратегија за
спречавање
и сузбијање
насиља над
женама у
породици и
партнерским
односима
Национална
стратегија за
побољшање
положаја
жена и
унапређивањ

05
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насиља у породици;
Предлог законо о изменама
и допунама Закона о
равноправности полова;
Предлог акционог плана за
спровођење Националне
стратегије за спречавање и
сузбијање насиља над
женама у породици и
партнерским односима

13.2

14.

Пројекат:
Програм за реализацију
НАП приоритета

Побољшано учешће жена
на местима одлучивања и у
процесима доношења
одлука; побољшање
системских услова за
унапређивање економског
положаја жена, промоција
принципа родне
равноправности

06

300.000,00
ЕUR
34.779.540,00 RSD

Програм:
Запошљавање и социјална
солидарност Европске
заједнице „ПРОГРЕС“

Министарство је
учествовано на четири
конкурса у оквиру
Програма ЕУ за
запошљавање и социјалну
солидарност „Прогрес“

01

11.360.440,00 RSD
(100.000,00 ЕUR)

е родне
равноправно
сти;
Национална
стратегија за
спречавање
и сузбијање
насиља над
женама у
породици и
партнерским
односима
Национална
стратегија за
побољшање
положаја
жена и
унапређивањ
е родне
равноправно
сти;
Национална
стратегија за
спречавање
и сузбијање
насиља над
женама у
породици и
партнерским
односима
/

504

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

2. Министар

проф. др Алиса Марић, до 2. септембра 2013. године
Вања Удовичић, од 2. септембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 18. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13),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; подстицање и остваривање
међународне сарадње која се односи на омладину; 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; развој и остваривање међународне
сарадње у области спорта; 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.

Републички завод за спорт-установа у области спорта; Антидопинг aгенција
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних Републике Србије
овлашћења

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) је, у области омладинске
политике, наставило да спроводи стратешке циљеве који су дефинисани Националном стратегијом за
младе („Службени гласник РС”, број 55/08) и Акционим планом за њено спровођење за период 2009.2014. година („Службени гласник РС”, број 7/09), као и Стратегијом каријерног вођења и саветовања
у Републици Србији, са акционим планом за њено спровођење за период 2010-2014. године
(„Службени гласник РС”, број 16/10).
У циљу успешног спровођења Националне стратегије за младе финансирано је 179 пројеката
удружења; финансирано је 271 омладинских волонтерских пројеката; око 480 удружења младих и
неформалних група младих је учествовало у обукама из области писања пројеката и управљања
пројектним циклусом; отворено је 6 нових канцеларија за младе тако да их данас има 145; пружена је
финансијска подршка за имплементацију локалних акционих планова у 44 локалне самоуправе.
Министарство је наставило спровођење уписа удружења и савеза у Јединствену евиденцију удружења
младих, удружења за младе и њихових савеза, установљену у складу са Законом о младима
(„Службени гласник РС”, број 50/11), тако да је у 2013. години евидентирано 343 удружења и савеза
(укупно 699 евидентираних удружења и савеза до краја 2013. године).
Радна група за спровођење Националне стратегије за младе и Радна група за спровођење
Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији, које је формирала Влада, израдиле
су Извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за 2011. и
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2012. годину, као и Извештај о спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања за период од
марта 2012. до марта 2013. године. Извештаји су достављени Влади ради информисања. У склопу
припрема за израду Националне стратегије за младе за период 2015-2025. године и Стратегије
каријерног вођења и саветовања за период 2015-2020. година, израђене су четири студије о
индикаторима омладинске политике у Републици Србији и у Европској унији и о положају младих у
стратегијама Владе Републике Србије.
Министарство је са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике аплицирало за
пројекат „Студија изводљивости за избор најподеснијег модела Националног ресурс центра за
каријерно вођење и саветовање и даљи развој система каријерног вођења и саветовања у Србији” из
средстава предприступне помоћи ИПА. Европска комисија је пројекат одобрила и у децембру је
изабрала конзорцијум који ће у 2014. години реализовати све активности предвиђене пројектом.
Такође, реализована су два догађаја посвећена каријерном вођењу и саветовању: Дани каријерног
вођења и саветовања и Конференција о каријерном вођењу и саветовању.
Настављена је сарадња са Европским центром знања о омладинској политици. У оквиру
сарадње припремљен је одговор на упитник о социјалној инклузији, који би требало да буде објављен
у публикацији која ће садржати извештаје на поменуту тему свих земаља које имају представнике у
Европском центру знања о омладинској политици.
Настављена је сарадња са свим релевантним министарствима који у области својих
надлежности укључују младе. Министарство је учествовало у припреми и изради документа
„Национални приоритети за међународну помоћ у периоду 2014 - 2017 са пројекцијама за 2020.
годину”. Сарадња са Канцеларијом за европске интеграције реализована је у свим активностима
везаним за израду документа, којим Европска комисије дефинише приоритете и циљеве за
финансирање у оквиру развојне помоћи (ИПА) за период 2014-2020. године, као и у вези са
припремом Стратешког оквира за Сектор Друштвеног развоја и развоја људских ресурса у периоду
2014-2020. године. Министарство је било укључено у процес израде предлога Извештаја о евалуацији
ефикасности и ефективности међународне развојне помоћи Републици Србији у периоду од 2007. до
2011. године.
Настављена је сарадња са Европском комисијом кроз учешће представника Министарства у
раду експертске групе за праћење ЕУ индикатора у омладинској политици; сарадња са Саветом
Европе кроз учешће на различитим скуповима и семинарима, са посебним акцентом на сарадњу у
области акредитације Европских омладинских центара; у сарадњи са Саветом Европе реализован је
финални део Дугорочног тренинга за тренере за активно учешће младих, 25 тренера/омладинских
активиста акредитовано је по стандардима Савета Европе за рад са младима.
Запослени су као чланови или заменици чланова именовани у пет преговарачких група
Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији. Министарство има
представнике у шест преговарачких група.
Министарство је различитим активностима и масовним акцијама обележило више важних
датума: организован је јавни час физичког васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја; обележен је Дан безбедног Интернета конференцијом за штампу у сарадњи са
Канцеларијом Савета Европе у Београду; обележен је Међународни дан заштите животне средине,
Међународни дан младих, Светски дан детета, Недеља глобалног образовања, Светски дан борбе
против ХИВ/СИДЕ и Међународни дан волонтера.
Одржано је пет седница Фонда за младе таленте Републике Србије и објављена су три
конкурса. Стипендију Фонда за младе таленте по Конкурсу за стипендирање студија у иностранству у
школској 2013/2014. години добило је 474 студената, док је стипендију по Конкурсу за стипендирање
студија у Републици Србији у школској 2012/2013. години добило 977 најбољих студената. По
Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим
такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2012. године награђено је 1076 ученика.
Током 2013. године настављена је успешна сарадња са низом најзначајнијих компанија и институција
у Републици Србији, па је тако Министарство – Фонд за младе таленте, потписало Протокол о
сарадњи са компанијама и институцијама као што су: НИС а.д. Нови Сад, Телеком Србија, Народна
библиотека Србије, Ерсте Банка и Француски институт. Са амбасадом Републике Француске
потписана је Изјава о намерама.
У области међународне сарадње, настављена је редовна комуникација и учешће на радним
састанцима Европске комисије и Савета Европе. Благовремено су плаћене контрибуције за учешће
Републике Србије у раду Парцијалног споразума Центар Север-Југ и Парцијалног споразума о
мобилности младих кроз европску омладинску картицу, као и Европске омладинске фондације
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Савета Европе. Број корисника европске омладинске картице износи преко 70.000 младих старости до
30 година, док по броју одобрених пројеката задржавамо једну од лидерских позиција са одобрених
око 250.000 евра на годишњем нивоу.
Министарство се међу првима прикључило европском покрету за борбу против говора мржње
на интернету, насталом на иницијативу Савета Европе и фебруара 2013. оформило Национални
комитет за борбу против говора мржње на интернету, у чији састав улазе представници институција,
омладинских организација, медија и стручне заједнице, а на чијем челу је државни секретар за
омладину Ненад Боровчанин. Спроведен је низ различитих активности у школама, канцеларијама за
младе, на спортским догађајима, музичким и уметничким фестивалима. На иницијативу Републике
Србије приступљено је формирању регионалног координационог тела, чији је први састанак заказан
за март 2014.
Одржана су три инфо дана (Ниш, Бечеј, Београд), која су окупила преко 250 младих људи,
представника удружења грађана и канцеларија за младе, како би се исти адекватно информисали о
могућностима које се младима нуде на европском нивоу. Спроведене су неопходне процедуре за
добијање акредитације за рад по стандардима Савета Европе за омладински ЕКО центар у Сремским
Карловцима.
Потписан је Споразум о сарадњи у области омладинске политике и спорта са Републиком
Турском и припремљени акциони планови са Републиком Српском и Словачком Републиком.
Споразуми о сарадњи са Црном Гором, Републиком Индонезијом и Арапском Републиком Египат
прошли су све потребне административне процедуре и у плану је њихово формално потписивање.
Радна група за израду Националне стратегије развоја спорта за период 2014-2018. године
утврдила је Оквирни садржај ове стратегије, спроведена је анализа Акционог плана за спровођење
Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године и утврђени су
правци деловања, као и основа за израду нове стратегије за наредни период. Стратегијом су
дефинисани приоритети: спорт деце и омладине, развој спортске инфраструктуре и врхунски спорт.
Министарство је учествовало у изради Стратегије за борбу против дрога, у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова и Министарством здравља. Формиран су Комисија за израду
измена и допуна Закона о спорту и Комисија за израду измена и допуна Закона о спречавању допинга
у спорту.

Законом о спорту дефинисана је обавеза увођења односно подношења евиденционе
пријаве, као предуслова да би се почело са израдом модела приватизације у спорту. Од 8500
спортских организација евиденциону пријаву до 31. децембра 2013. године поднело је 8304, што
је више од 98% укупног броја. За спортске организације које нису испуниле законску обавезу –
нису поднеле евиденциону пријаву, примењују се казнене мере, у складу са законом.
Министарство је формирало посебну Радну групу за израду модела приватизације у спорту,
која је остварила сарадњу са представницима Агенције за приватизацију и Пореске управе
Министарства финансија, Министарством привреде, представницима спортских друштава
„Партизан” и „Црвена Звезда”, а као резултат ових активности, приступило се прављењу
информационог система и припреми базе података у електронској форми, што ће бити стављено на
располагање Министарству привреде у даљој фази разматрања евентуалне приватизације у области
спорта. Такође, Министарство је оформило више секторских радних група које су радиле и наставиће
даље рад на изменама и допунама више подзаконских и других општих аката везаних за школски
спорт, финансирање програма у области спорта, перспективним младим спортистима, националним
признањима и наградама за врхунске спортисте и друго.
Редовно је вршен инспекцијски надзор у спорту, у складу са Законом о спорту. Успостављена
је сарадња са Министарством правде и државне управе и Агенцијом за борбу против корупције у вези
са спровођењем и извештавањем о реализацији Акционог плана за спровођење нове Националне
стратегије за борбу против корупције.
У складу са чланом 114. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11), који
уређује општи интерес у области спорта, Министарствo је у потпуности реализовало финансирање
активности националних гранских спортских савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског
комитета Србије и Спортског савеза Србије, као и национална признања и награде за посебан
допринос развоју и афирмацији спорта, стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста
аматера и новчану помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама, као и организацију
међународних такмичења и манифестација од значаја за Републику Србију, активности спортских
кампова за перспективне спортисте, који су од посебног значаја за Републику Србију, активности на
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испуњавању међународних обавеза у спорту, као и значајан број посебних програма у области спорта
(на пример истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту, спречавање негативних
појава у спорту, унапређење рекреативног спорта, подстицање на бављење спортом деце, омладине,
жена и особа са инвалидитетом и друго). Настављено је спровођење пројекта „Спорт у школе” у 48
градова и 60 школа у Републици Србији.
Остварена је интензивна међународна сарадња: пријем делегације Министарства омладине и
спорта Републике Хрватске; учешће у раду Мешовитог комитета за економску и научно-техничку
сарадњу Републике Србије и Народне Демократке Републике Алжир; сарадња у области спорта са
Саветом Европе, Републиком Српском, Републиком Индонезијом и др.
Визија Министарства је да Република Србија постане држава са развијеном спортском
инфраструктуром и успостављеним правним механизмом за очување намене постојећих спортских
објеката, који би били доступни што већем броју младих, активним спортистима и рекреативцима. У
оквиру програма „Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских
објеката у Републици Србији” у 2013. години реализована су два пројекта, кроз два потпрограма.
Циљ потпрограма „Изградња спортских и рекреативних објеката” је стварање услова за бављење
рекреативним и клупским спортским активностима за што већи број младих, за активне спортисте и
рекреативце и становништво свих старосних структура, као превентиве здравствених проблема,
психолошко-социјалне компоненте развоја, конструктивног
трошења слободног времена и
каналисање енергије младих у друштвено корисном смеру, што за резултат има, између осталог,
превенцију болести зависности и социјалну искљученост.
Посебан приоритет Стратегије развоја Спорта у Републици Србији јесте улагање у врхунски
спорт и његов развој. Проблеми који оптерећују врхунски спорт су различити, али пре свих треба
издвојити неадекватност просторних и материјално-техничких услова за тренинг којима се граде
врхунски спортски резултати. Изградњом националних тренинг центара унапредиће се
инфраструктурни услови за тренинг националних репрезентација и постизање врхунских резултата у
спорту.
Изградња Спортског центра „Кућа фудбала” у Старој Пазови представља инвестицију од
националног значаја. У 2010. и 2011. години су завршени радови I и II фазе изградње, за све
изграђене објекте и инфраструктуру је добијена употребна дозвола. У 2013. години је завршена I
етапа изградње трибина уз фудбалски терен број 2, као једног од објеката треће фазе изградње
спортског центра. Објекат трибина је капацитета 2453 седећих места, 5 места за особе са посебним
потребама, 65 места у ВИП ложама и 58 места у ложи за новинаре. Нето површина отвореног
простора трибина износи 1360м2. У подтрибинском простору на 2024,73 м2 нето површине
предвиђени су службени садржаји потребни за одигравање фудбалских утакмица, техничке
просторије, садржаји који су у функцији публике, садржаји у функцији новинара и садржаји у
функцији ВИП гостију. Техничким решењем су поштовани највиши стандарди за објекте ове намене,
уз поштовање прописа за лиценцирање стадиона.
Започета је изградња Атлетске дворане на делу војног комплекса – касарне „Генерал Јован
Мишковић” у Београду, као првог објекта затвореног типа за атлетику. Изградњом овог објекта
унапредиће се тренинзи врхунских спортиста и омогућиће се квалитетна настава у војним и
цивилним школама из области атлетике. Наставак изградње Атлетске дворане планиран је у 2014.
години.
Циљ потпрограма „Капитално одржавање објеката за потребе образовања” је стварање услова
да се физичко васпитање у школама одвија на стручан и квалитетан начин, чиме се постиже не само
развијање моторичких способности и стицање спортских знања, већ и обликовање личности и односа
између појединаца, као и каналисање енергије младих у друштвено корисном смеру. У оквиру овог
потпрограма је реализован пројекат санације пода спортске дворане Пријепољске гимназије.
Општина Пријепоље је у јулу 2013. године била домаћин јубиларних педесетих Међународних
омладинских спортских игара (МОСИ). Ове игре окупљају многобројне спортисте из региона, а
реализацијом пројекта омогућено је одржавање мушких и женских такмичења у одбојци, кошарци и
рукомету. Поред значаја објекта за одржавање МОСИ такмичења, ради се о школском спортском
објекту који користе ученици више пријепољских средњих школа за наставу физичке културе.
Из средстава Националног инвестиционог плана и кредитне линије ЕИБ завршена је
реализација пројекта „Завршетак изградње фискултурних сала у основним и средњим школама” (ОШ
„Јован Цвијић Сирча” – 4. фаза, ОШ „Браћа Вилотијевић” и Средња пољопривредна школа – 2, 3. и 4.
фаза), Краљево, и то партија 1 која се односи на фискултурну салу ОШ „Јован Цвијић Сирча”, а
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партија 2 биће реализована у 2014. години. Завршена је реализација пројекта „Изградња комплекса
Дома партизана” у Лесковцу-прва фаза.
У складу са Законом о спорту, у 2013. години донето је више подзаконских аката у области
спорта.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о националним
спортским признањима и
новчаним наградама

II
Члан 124. став 2.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/11 и 99/11
– др. закон)

Одлука о измени Одлуке о
образовању Фонда за
младе таленте Републике
Србије

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник”,
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12) и
члан 64. став 1. Закона
о буџетском систему
(„Сл. гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12)

III
Уредбом се утврђују ближи
услови и висина националних
спортских признања и
новчаних награда за посебан
допринос развоју и
афирмацији спорта
Одлуком је повећан број
студената по Конкурсу за
стипендирање студија у
Републици Србији са 1000 на
1200 стипендиста, а повећан је
и износ стипендије са 25.000
динара на 30.000,00 динара;
по Конкуру за стипендирање
студија у иностранству од
школске 2013/14. године
стипендије могу да остваре
студенти другог и трећег
степена, студенти који су
завршили најмање једну
годину на акредитованим
високошколским установама у
Србији; од школске 2013/14.
године, студенти имају
обавезу да проведу на раду у
Републици Србији најмање
пет година или да у том року
буду најмање три године
пријављени на евиденцију
Националне службе за
запошљавање
Одлуком се образује радна
група, одређују чланови радне
групе, задаци за израду
стратегије развоја спорта и
акционог плана за њену
примену

Одлука о образовању
Радне групе за израду
Националне стратегије за
развој спорта за период од
2014. до 2018. године и
акционог плана за њену
примену
Одлука о измени Одлуке о
образовању Фонда за
младе таленте Републике
Србије

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12) .
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник”
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12) и
члан 64. став 1. Закона
о буџетском систему
(„Сл. гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка)

Одлуком су замењени
чланови Фонда за младе
таленте након промене
министара у појединим
ресорима Владе Републике
Србије

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
8/13
25. јануар

56/13
28. јун

Референтни
документ
V
/

Национална
стратегија за
младе
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији

63/13
19. јул

87/13
4. октобар

Национална
стратегија за
развоја спорта за
период од 2009.
до 2013. године и
акциони план за
њену примену
Национална
стратегија за
младе
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији
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5.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
образовању Радне групе
за израду Националне
стратегије за развој
спорта за период од 2014.
до 2018. године и
акционог плана за њену
примену

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Од доношења наведене одлуке
је дошло до престанка радног
односа појединих чланова
Радне групе у органима из
којих су именовани, те како
би се обезбедило учешће свих
релевантних органа и
организација у изради
Националне стратегије развоја
спорта донета је измена и
допуна одлуке

118/13
30. децембар

Национална
стратегија за
развоја спорта за
период од 2009.
до 2013. године и
акциони план за
њену примену

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Референтни документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
7/13
23. јануар

Назив акта

Правни основ

1.

I
Правилник о дозволи за рад
спортских стручњака

III
/

2.

Правилник о номенклатури
спортских занимања и звања

3.

Правилник о стручном
оспособљавању за обављање
одређених стручних послова
у спорту

4.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
финансирању и
суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса
у областима омладинског
сектора
Правилник о ближим
условима за обављање
спортских активности и
спортских делатности

II
Члан 28. став 1. Закона о
спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)
Члан 24. став 2. Закона о
спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)
Члан 27. став 4. и члан
28. став 2. Закона о
спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)
Члан 24. Закона о
младима („Службени
гласник РС”, број 50/11)

Члан 33. став 2, члан 95.
став 2, а у вези са
чланом 98. став 3,
чланом 100. став 2,
чланом 104. став 4,
чланом 105. ст. 4. и 5. и
чланом 106. став 3.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/11 и 99/11др. закон)
Члан 120. став 2. тачка
3) Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/11 и 99/11др. закон)
Члан 120. став 2. тачка
1) Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/11 и 99/11др. закон)

/

17/13
21. фебруар

/

25/13
15. март

/

25/13
15. март

Ред.
бр.

5.

6.

Правилник о измени
Правилника о спортским
гранама од посебног значаја
за Републику Србију

7.

Правилник о измени
Правилника о националним
гранским спортским
савезима преко којих се
остварује општи инетерес у
области спорта у Републици
Србији

/

7/13
23. јануар

/

8/13
25. јануар

/

11/13
1. фебруар
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8.

Правилник о националној
категоризацији спортoва

9.

Прaвилник о националној
категоризацији спортских
стручњака

10.

Правилник о коришћењу
јавних спортских објеката и
обављању спортских
активности у јавним
спортским објектима
Правилник о условима за
обављање спортских
делатности

11.

12.

13.

Правилник о националној
категоризацији спортских
објеката
Правилник о измени
Правилника о спортским
гранама у Републици Србији

Члан 139. став 8. Закона
о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11 – др. закон
Члан 139. став 8. Закона
о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11 – др. закон

/

25/13
15. март

/

25/13
15. март

Члан 149. став 4. Закона
о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)

/

55/13
25. јун

Члан 110. став 5. Закона
о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)
Члан 139. став 8. Закона
о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11-др. закон)
Члан 120. став 2. тачка
2) Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/11 и 99/11др. закон)

/

63/13
19. јул

/

103/13,
26. новембар

/

118/13
30. децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I
Програм:
Спровођење омладинске
политике

II
Кроз 179 одобрених пројеката
удружења, oјачани су
капацитети и могућности
младих за развој кључних
компетенција и за активно
учешће у реализацији циљева
НСМ и програмима у области
међународне сарадње;
унапређене су могућности
младих за запошљавање и
самозапошљавање, квалитетно
провођење слободног времена,
неформално образовање и обуку,
безбедан живот и упражњавање
здравих стилова живота; млади
оснажени за активно учешће у
друштву, посебно у
институцијама и телима које
одлучују о омладинској
политици на националном и
локалном нивоу, као и у раду
локалних канцеларија за младе;
повећана доступност
информација младима и степен
учешћа у различитим областима
друштвеног живота; створени
предуслови за даљи развој

Финансирање
шифра извора Износ остварења/
финансирања
извршења
III
01
251.394.630,80
RSD

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија за
младе
Акциони план за
спровођење
Националне
стратегије за
младе за период
2009-2014. године
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији са
акционим планом
за њено
спровођење за
период 20092014. године
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1.1.

Спровођење Националне
стратегије за младе и
каријерно вођење и
саветовање младих

омладинске политике и
квалитетно повезивање актера
на регионалном и међународном
нивоу; повећана мобилност и
активизам младих и размењена
знања и искуства са вршњацима
из других земаља; достављени
Влади Извештај о спровођењу
Националне стратегије за младе
за 2011. и 2012. годину и
Извештај о спровођењу
Стратегије каријерног вођења и
саветовања за период од марта
2012. до марта 2013. године; око
700 стипендиста Фонда је
користило услуге Центра за
каријерно вођење и саветовање;
спроведене су припремне
активности неопходне ради
оснивања Савета за младе као
саветодавног тела Владе, у
складу са Законом о младима
Финансирани су и суфинасирани
програми и пројекти удружења
из области омладинске политике
у складу са приоритетним
циљевима датим у Националној
стратегији за младе и
активностима наведеним у
Акционом плану за њено
спровођење, као и Стратегији
каријерног вођења и саветовања
у Републици Србији; млади су
обухваћени пројектима кроз
активности којима су
унапређене њихове могућности
за запошљавање и
самозапошљавање, квалитетно
провођење слободног времена,
неформално образовање и обуку,
безбедан живот и упражњавање
здравих стилова живота; ојачани
капацитети омладинских
удружења и координатора
канцеларија за младе за писање
пројеката и њихово активније
укључивање у програме ЕУ и
европске интеграције; млади су
оснажени за активно учешће у
друштву, посебно у
институцијама и телима које
одлучују о омладинској
политици на националном и
локалном нивоу, као и у раду
локалних канцеларија за младе;
у циљу пружања подршке
активним младим људима који
желе да допринесу бољем
животу у месту у којем живе,
кроз програм „МЛАДИ СУ
ЗАКОН“ финансирано је 271
омладинских волонтерских
пројеката; доделом награда за

01

198.823.920,71
RSD

Национална
стратегија за
младе
Акциони план за
спровођење
Националне
стратегије за
младе за период
2009-2014. године
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији са
акционим планом
за њено
спровођење за
период 20092014. године
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1.2

1.3.

Јачање капацитета
канцеларија за младе и
спровођење локалних
акционих планова

Међународна сарадња у
области омладинске
политике

најбоље омладинске
волонтерске акције, у сарадњи са
Делегацијом ЕУ у Републици
Србији, обележен међународни
дан волонтера; у циљу подизања
капацитета око 480 удружења
младих и неформалних група
младих је учествало у обукама
из области писања пројеката и
управљања пројектним
циклусом
Отворено је 6 нових канцеларија
за младе; пружена је
финансијска подршка за
имплементацију локалних
акционих планова у 44 локалне
самоуправе; локалне самоуправе
подржавају реализацију
локалних акционих планова за
младе и рад канцеларија за
младе на локалном нивоу; на
седницама скупштина општина
усвојенo 5 локалних акционих
планова, тако да их данас има
122; отворено је нових 14
омладинских клубова у оквиру
канцеларија за младе тако да их
данас има 44
Кроз плаћену контрибуцију
почетком 2013. године за
учешће у раду европских тела и
органа за младе, организације из
Србије добиле oко 250.000 евра
из Европске омладинске
фондације за реализацију
пројеката, што нас чини једном
од земаља са највећим бројем
одобрених пројеката; кроз
контрибуцију за Европску
омладинску картицу омогућено
је учешће на свим EYCA
скуповима, а 70.000 младих
користи активно картицу;
повећана мобилност и активизам
младих; размењена знања и
искуства са вршњацима из
Европе кроз различите
националне и међународне
скупове; подигнути капацитети
запослених из Министарства;
остварено повезивање
релевантних актера из области
омладинске политике на
међународном, регионалном и
локалном нивоу; договорени
заједнички пројекти и
активности; имплементирани
споразуми о сарадњи и потписан
споразум о сарадњи са
Републиком Турском; кроз три
одржана инфо дана - повећан
ниво информисаности младих о
могућностима које им се

01

45.589.469,00 RSD

Национална
стратегија
младе

за

Акциони план за
спровођење
Националне
стратегије
за
младе за период
2009-2014. године
Локални акциони
планови за младе
јединица
локалних
самоуправа
01

6.981.241,11
RSD

Национална
стратегија
младе

за

Стратегија
каријерног
вођења
саветовања
Републици
Србији

и
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2.

3.

Програм:
Фонд за младе таленте
Републике Србије

Програм:
Међународни пројекти у
области омладинске
политике

пружају на европском нивоу
(различити тренинзи, програми,
стипендије, грантови и сл); кроз
покренуту националну кампању
за борбу против говора мржње
на интернету и формиран
Национални комитет, повезани
сви релевантни актери и ради се
на континуираном информисању
младих о опасностима и
негативним појавама, како у
виртуелном, тако и у реалном
свету
Стипендију Фонда по Конкурсу
за стипендирање до 500
студената другог и трећег
степена студија на
универзитетима/факултетима у
земљама чланицама ЕУ, EFTA и
на водећим светским
универзитетима за школску
2013/14. годину добило је 474
студената у нето износу од по
746.000,00 динара; стипендију
по Конкурсу за стипендирање
најбољих студената завршних
година: основних академских
студија или дипломских
академских студија- мастер или
интегрисаних академских
студија са високошколских
установа чији је оснивач
Република Србија, за школску
2012/2013. годину добило је 977
студената; месечна висина
стипендије је 25.000,00 динара у
нето износу за десет наставних
месеци; настављена је успешна
сарадња са компанијама и
институцијама у Републици
Србији, а НИС а.д. Нови Сад,
Телеком Србија, Народна
библиотека Србије, Ерсте Банка
и Француски институт су
потписали протокол о сарадњи
са Министарством омладине и
спорта - Фондом за младе
таленте; настављено је редовно
ажурирање базе података
стипендиста Фонда и праћење
статуса стипендиста Фонда,
анализе стипендиста по
областима, испуњавање
уговорне обавезе и запослености
Повећани капацитети младих за
учешће у различитим аспектима
друштвеног живота кроз
програме које спроводи
Министарство у сарадњи са
међународним партнерима;
повећани капацитети младих за
запошљавање кроз стицање
практичних предузетничких

01

05

740.195.332,80
RSD

91,792,286.40 RSD

Одлука Владе о
образовању
Фонда за младе
таленте
Национална
стратегија
младе

за

Стратегија
каријерног
вођења
саветовања
Републици
Србији
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вештина
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Професионална
оријентација у Србији
(ГИЗ) сроводи се кроз
две компоненте:
школска у сарадњи са
МПНТР и ваншколска у
сарадњи са
Министарством
омладине и спорта
Јачање структура за
оснаживање и
партиципацију младих
(ГИЗ)

Омладинско
предузетништво“
(УСАИД ППЕС)

Одрживи развој УСАИД
(Одрживи локални
развој је петогодишњи
пројекат, вредан 21,7
милиона долара, који за
циљ има подршку
дугорочном економском
и друштвеном развоју
локалних заједница у
Републици Србији)

3.5.

Мисија ОЕБС у Србији
Рад са рањивим групама
младих и толеранција

4.

Програм:
Финансирање програма
спортских савеза

У још 57 канцеларија за младе
успостављен каријерни инфо
кутак, те их сада има 111; 8000
младих учествовало у реалним
сусретима, 4400 младих обучено
за планирање и развој каријере ,
185 студената реализовало
стручну праксу у канцеларијама
за младе
Пружена стручна помоћ за 28
локалних самоуправа кроз обуке
првенствено за чланове радних
група за ревизију локалних
акционих планова за младе;
пружена подршка оснивању
Асоцијације канцеларија за
младе
Обучено 58 координатора
канцеларија за младе за
успостављање подршке
омладинском предузетништву
кроз КЗМ, и учење вештине
јавног наступа; обучено 15
представника универзитетских
центара за развој каријере за
јавни наступ (пројекат је
завршен у марту 2013. године)
Пружена је подршка програму
Бизнис младих Србије - Смарт
колектива за подршку
покретању сопственог бизниса
младих и Групи 484 за развој
социјалног предузетништва
младих, што је довело до
запошљавања 479 младих;
обучено 13 координатора КЗМ
за омладински рад, кроз рад 10
мобилних тимова за каријерно
вођење и саветовање 1500
младих користило услуге, а 100
младих било у програму „job
shadowing“ у 32 компаније;
подржано оснивање Асоцијације
младих предузетника Србије; у
партнерству са МОС и ЈЛС:
Зрењанин, Кикинда и Нови Бечеј
обучено 90 младих
пољопровредника, од којих ће
32 имати прилику да користе
стакленике-бизнис инкубаторе
за производњу поврћа током
2014. године
Обучено 75 координатора и 40
сарадника КЗМ за рад са
рањивим групама младих у КЗМ
и поштовање принципа
толеранције
Финансирање гранских
спортских савеза Србије,
унапређени услови за бављење
врхунским спортом и
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57.923.000,00 RSD
(500.000 EUR)

05

29.661.286,40 RSD
(256.000 EUR)

Национална
стратегија
младе

за

4.208.000,00 RSD
(50.000 USD)

Национална
стратегија
младе

за

06

Нема података
(средства се налазе
на рачуну
донатора)

/

Нема података
(средства се налазе
на рачуну
донатора)
01

Стратегија развоја
спорта
у
Републици Србији
(1.421.626.200,00 за период од 2009.
1.455.285.296,00
RSD
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омасовљеним спортом

5.

Програм:
Финансирање
међународних
такмичења у земљи

Финансирање спортских
такмичења која су од интереса за
Републику Србију и која су у
надлежности различитих
предузећа:
1) Светски шампионат у
рукомету за жене (Предузеће
„HandballFantasy 2012“),
2) ЕП у веслању 2014
(Привредно друштво „Веслање
д.о.о. Београд“);
3) Светско првенство у рвању за
кадете (Предузеће „World
Wrestling cadet 2103“ д.о.о
Зрењанин).

01

динара за редовне до 2013. године
програме
спортских савеза
и 33.659.096,00
динара за
конкурс)
207.564.317,02 RSD Стратегија развоја
спорта
у
(116.500.000,00
Републици Србији
динара за
за период од 2009.
предузећа и
до 2013. године
91.064.317,02
динара за
међународна
такмичења)

Такође, финансирано је и 47
међународних такмичења, и то:
у атлетици- Првенство Европе у
кросу, Крос РТС, Бели крос,
Београдски маратон; у
бициклизму- Међународна
бициклистичка трка „БеоградБања Лука“, Међународна
бициклистичка трка кроз
Србију; у веслању- Балкански
шампионат; у ваздухопловствуСветски куп у параглајдингу,
Првенство југоисточне Европе у
параглајдингу; у куглањуСветски куп; у џудоу- Џудо
„Serbiaopen”; у кикбоксуSerbiaOpen ; у плесу- IDSF
internacional BEODENS open; у
одбојци- Европско првенство за
кадеткиње и кадете; у рафтингуЕвро куп; у хокеју на ледуСветско првенство за играче до
18 година и 20 година; у
каратеу- Балкански шампионат
за децу; у дизању теговаМеђународни турнир „Владан
Михајловић”; у рвањуМеђународни турнир
„Serbiaopen”, Међународни
сениорски турнир „Љубомир
Ивановић Геџа”; у једрењуМеђународно првенство
југоисточне Европе; у рагбијуПрвенство Балкана; у сквошуБалкански куп; у мото спортуИсточно европски шампионат; у
бадминтону- Балканско
првенство; у стоном тенисуСветски куп; у боди билдингуСветско првенство у фитнесу; у
шаху- Европско првенство у
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5.1

Међународна сарадња у
области спорта

6.

Програм:
Финансирање спортских
школа и кампова

7.

Програм:
Финансирање
стипендија
врхунским спортистима

8.

Програм:
Финансирање
националних признања
за посебан допринос
и афирмацију спорта
Програм:
Финансирање награда
спортистима, освајачима
медаља

9.

10.

10.1

Програм:
Изградња,
реконструкција,
адаптација, санација и
капитално одржавање
спортских објеката у
Републици Србији
Изградња спортских и
рекреативних објеката

шаху за жене; у саватеу- Светско
кадетско првенство
Слободан приступ спортистима
на спортским такмичењима и
манифестацијама које се
одвијају ван земље кроз
чланство у Међународним
организацијама: WADA, EPAS
Припремљен млађи нараштај
спортиста (око 3.000 младих и
перспективних спортиста);
регрутoвани млади спортисти
који ће у будућности бити
чланови репрезентативних
селекција и остваривати
врхунске резултате;
финансирање спортских кампова
у организацији 57 националних
гранских савеза
Реализовано 430 спортских
стипендија

01

2.454.873,73 RSD

Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

01

59.030.053,76
RSD

Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

01

Финансирано 540 националних
признања за посебан допринос
и афирмацију спорта

01

Награђени спортисти освајачи
медаља у веслању, кајаку,
атлетици, теквондоу,
стрељаштву, пливању, рукомету,
рвању и особе са инвалидитетом
Реализована су два пројекта
изградње, реконструкције,
адаптације, санације и
капиталног одржавања
спортских објеката у Републици
Србији

01

Реализован пројекат изградње
Спортског центра „Кућа
фудбала”, III фаза, изградња
трибина уз фудбалски терен 2,
Стара Пазова;

01

01

Настављена реализација
пројекта „Изградња атлетске
дворане у Београду“ I фаза
(започето у 2012. години,
наставак је планиран и у 2014.
години)
10.2

Капитално одржавање
спортских и
рекреативних објеката за
потребе образовања

11.

Пројекти НИП

Реализован пројекат капиталног
одржавања спортских и
рекреативних објеката за
потребе образовања: санација
пода спортске школске дворане
Пријепољске гимназије,
Пријепоље
Реализована два пројекта:

228.726.723,00 RSD Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године
689.870.491,00 RSD Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године
147.887.823,00 RSD Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године
185.383.860,06
Стратегија развоја
RSD
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

140.614.099,06
RSD

Стратегија развоја
спорта у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

34.856.393,00
RSD

01

9.913.368,00 RSD

Стратегија развоја
спорта
у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

11

3.972.678,24 RSD

Стратегија развоја
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Пројекти у реализацији
за које је створена
обавеза Одлуком о
распореду средстава
предвиђених Законом о
буџету Републике
Србије за 2013. годину
за реализацију НИП-а

1) Завршетак изградње
фискултурних сала у основним и
средњим школама (ОШ „Јован
Цвијић Сирча, 4. Фаза, ОШ
„Браћа Вилотијевић“ и Средња
пољопривредна школа, 2,3. и 4.
фаза), Краљево, партија 1;
2) Изградња комплекса Дома
партизана у Лесковцу

01

12.832.353,33
RSD

спорта
у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године

Настављена је реализација
четири пројекта НИП започета у
2012. години, а чији наставак је
планиран и у 2014. години:
1) Школска спортска хала у ОШ
„Хајдук Вељко“ у насељу
Котлујевац, Зајечар;
2) Завршетак изградње
фискултурних сала у основним и
средњим школама (ОШ „Јован
Цвијић Сирча , 4. фаза, ОШ
„Браћа Вилотијевић” и Средња
пољопривредна школа, 2, 3. и 4.
фаза), Краљево, партија 2;
3) Типска спортска хала за
школски спорт у Ужицу;
4) Изградња фискултурне сале
ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Волујцу, Шабац

518

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

2. Потпредседник
Владе и министар

др Расим Љајић

3. Делокруг

На основу члана 19. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Министарство спољне и унутрашње трговине 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 мерила и мерних јединица, 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 спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се
односе и 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; учествовање у
закључивању, потврђивању и примени међународних економских и трговинских
уговора из делокруга министарства одређеног овим законом; предлагање оснивања,
усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну
економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација
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 и концесија и њихово усклађивање са правом
Европске уније; 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; припрему учешћа представника
Републике Србије на међународним конференцијама, односно преговорима за
закључивање међународних економских и трговинских уговора из делокруга
министарства одређеног овим законом; делегирање дипломата задужених за
економску сарадњу у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије, као
и друге послове одређене законом. Министарство спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и 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 радиофреквенцијских 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
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спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе у
области информационог друштва који се односе и на: утврђивање 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; развој и унапређење
академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже;
координацију у изради стратешко-развојних докумената на нивоу Републике Србије;
заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у области
информационог друштва, као и друге послове одређене законом. Управа за Дигиталну
агенду, као орган управе у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе
на: спровођење стратегија у области информационог друштва и електронских
комуникација; примену информационо-комуникационих технологија; пружање
информационих услуга; истраживање и развој у области информационог друштва и
електронских комуникација; развој и функционисање информационо-комуникационе
инфраструктуре, унапређење, развој и функционисање информационих система
државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби;
примену и коришћење интернета у раду државних органа, територијалне аутономије,
локалне самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу
информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима
територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавним службама; стварање услова за
реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи у области информационог
друштва и електронских комуникација, као и друге послове одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци
јавних овлашћења

Управа за Дигиталну агенду;
Републичка агенција за електронске комуникације; Републичка агенција за поштанске
услуге

Процес преговора o приступању Светској трговинској организацији је настављен одржавањем
састанка Радне групе за приступање, у јуну 2013. године и потписивањем билатералног протокола са
Републиком Индијом. На предлог Републике Србије усвојена је Одлука која дозвољава увођење
билатералник контра мера уколико нека ЦЕФТА страна поново ограничи увоз одређеног производа.
Учешћем у припреми Стратегије ЈИЕ 2020 дефинисани су заједнички циљеви у региону у складу
Европском стратегијом 2020. Руковођење радом Преговарачког поглавља 30 – економски односи са
иностранством, учешће у раду Одборa за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању
Републике Србије Европакој унији, председавање и учешће у раду Пододбора за трговину, царине,
опорезивање и сарадњу са земљама кандидатима, као и праћење економске и трговинске сарадње са
ЕУ и ЕФТА, праћење имплементације Споразума о стабилизацији и придруживању РС ЕУ у области
трговине, и споразума са ЕФТА. Одржавање међуресорске Комисије за извоз шећера у ЕУ и комисије
за издавање увозних и извозних дозвола у области спортског и ловачког оружја, делова и муниције
за то оружје и репродукционог материјала за њихову производњу, експлозивног материјала и
пиротехничких средстава. Покретање процеса и вођење преговора са државама ради закључења
Споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, издавање извозних и увозних дозвола и
осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке
намене; вођење регистра лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом; вођење
евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим
документима.
Народна скупштина усвојила је три међународна споразума у циљу унапређења билатералних
економских односа са значајним партнерима Републике Србије. Настављени су преговори о
Споразуму о слободној трговини са Украјином и Споразуму о трговинско - економској сарадњи са
Републиком Јерменијом, и покренута је процедура за закључивање Споразума о економској сарадњи
са Републиком Македонијом. Одржано је 14 редовних годишњих заседања међувладиних мeшовитих
радних тела, два радна сусрета копредседника, и Пословни савет са СР Немачком. Закључена су два
меморандума о билатералној економској сарадњи са Владом Рeпублике Словеније и Владом Калушке
области, а припремљена су за потписивање два меморандума о разумевању са Босном и
Херцеговином. На основу одлуке Владе да Република Србија учествује на светској изложби ЕХРО
Милано 2015, Влада је усвојила Уговор о учешћу.
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Као подршка развоју трговинског сектора организоване су едукативне радионице у циљу
појашњења нових законских решења из области трговине, конкуренције и електронске трговине.
Реализована акција "Најбоље из Србије" у сарадњи са Привредном комором Србије и Привредним
прегледом. У области услуга, сачињен је пројекат „Развој сектора услуга у Републици Србији“, који
се финансира из помоћи Норвешке владе. Сврха пројекта је успостављање подстицајног законодавног
и административног амбијента за интензивнији развој сектора услуга, уз транспоновање ЕУ
директиве о услугама у национално законодавство. Додељена су подстицајна средства у износу од
15,75 милиона динара привредним субјектима из области традиционалних заната, у циљу очувања и
развоја старих заната. У циљу јачања квалитета пословних услуга расписан је конкурс и исплаћена
дотација за израду и примену кодекса пословања у области посредовања у промету и закупу
непокретности. Унапређен је садржај и дизајн интернет портала www.srbijabrend.gov.rs што је
допринело квалитетном информисању јавности о значају националног бренда. У области цена
забележена је инфлација од 2,2%, што је испод пројектоване и циљане инфлације и вишеструко испод
нивоа од када се инфлација мери растом потошачких цене. Одржано је 12 семинара на различите теме
које се односе на правне тековине ЕУ, правне и институционалне реформе, локалну самоуправу и
заштиту потрошача, решавање потрошачких спорова и заштиту колективних интереса потрошача. У
министарству је постављен Национални регистар потрошачких приговора. Реализује се пет програма
удружења потрошача за пружање информација, савета и правне помоћи потрошачима – који су
изабрани на конкурсу. Решено је 13.695 пријава потрошача или 55% више него претходне године.
Евидентирано је 28 удружења потрошача и одржане су четири седнице Националног савета за
заштиту потрошача.
Са тржишта су уклањани неусаглашени производи. Извршено узорковање деривата нафте.
Спроведене су информативне и едукативне активности у вези са применом техничких прописа у
складу са Директивама новог приступа (усаглашеност и безбедност производа). Примењени су
технички прописи у складу са Директивама новог приступа (усаглашеност и безбедност производа).
На порталу „НЕПРО“(www.nepro.gov.rs), постављено је 13 обавештења о производима који
представљају ризик по здравље и безбедност потрошача и других корисника тих производа, са
подацима о производу, земљи порекла, и типу ризика, и на тај начин учињени доступним широј
јавности, а посебно потрошачима у циљу заштите истих. Спроведена је обука кроз 24 радионице за
тржишне инспекторе у вези са применом техничких прописа који су хармонизовани са директивама
ЕУ (безбедност непрехрамбених производа: електричне производе, електромагнетску
компатибилност, машине). Обуке су спроведене у оквиру пројекта ИПА 2010-Јачање система
тржишног надзора. Спроведен је поступак избора администрације државе чланице ЕУ за твининг
пројекат-ИПА 2011- Спровођење права интелектуалне својине. Изабран је Дански патентни завод
који ће у сарадњи са Британском администрацијом надлежном за трговинске стандарде, спроводити
овај пројекат. У вези примене „Правилника о безбедности машина“ и „Правилника о личној
заштитној опреми“, одржана су два тематска блока кроз 44 радионице, спроведена је интерна обука за
тржишне инспекторе и једна радионица обуке комуналних инспектора на тему Закон о трговинипродаја ван продајног објекта. Организован је поступак полагања посебног стручног инспита за
комуналне инспекторе, за двадесет јединица локалне самоуправе. На основу Правилника о
минималним техничким условима за трговину на откупним местима, прописани су услови за
трговину пољопривредним производима и домаћим животињама која се обавља на откупним местима
као облик специјализоване трговине на велико, откупа од пољопривредних произвођача. Формирана
је база података са преко 15.600 откупних места и на тај начин је омогућено праћење и надзор
вршења откупа у складу са прописима, а пољопривредни произвођачима је омогућено да на свим
откупним местима буду упознати са условима и начином откупа. Инспекцијски надзор је спровођен у
вези усклађености рада са законом и пратећим прописима у области трговине и услуга којима се
уређују: услови за обављање промета робе/услуга које обављају правна и физичка лица и
предузетници, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења
робе и услуга навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола
продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и
квалитета робе и услуга), заштита потрошача, инспекцијски надзор над производњом и прометом
робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе
заштићене ауторским и сродним правом и заштита становништва од изложености дуванском
диму. Сектор тржишне инспекције је контролисао примену прописа у вези промета основних
животних намирница, како у погледу снабдевености тако и у погледу придржавања начина
формирања цена и услова испоруке истих. Инспекцијски надзор спровођен је и над прометом резаног
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дувана на пијацама као и над оглашавањем продаје резаног дувана електронским путем. Извршено је
уништавање цигарета и разних дуванских производа, одузетих у поступцима инспекцијског надзора.
У циљу праћења примене међународних аката у области надзора тржишта и активности у вези са
имплементацијом тих аката, уз подршку текућих пројеката у области тржишног надзора, организован
је стручни скуп са експертима ЕУ на коме је представљен нови законски оквир за тржишни надзор.
Са тенденцијама измене упознато је више од 50 тржишних инспектора, представника других
институција у систему тржишног надзора и заинтересованих страна. Кроз пројекат ИПА 2010 Јачање
система тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених производа у Републици Србији, урађена
је анализа усклађености Закона о општем управном поступку са релевантном директивом ЕУ.
Утврђен је висок ниво усклађености. Формиран Савет за безбедност производа. Израђене су одлуке и
друга акта која се односе на рад Савета. Информације о области тржишног надзора доступне су
јавности. Одржане су три седнице Савета. Уз подршку наведеног ИПА пројекта организоване су три
радионице за чланове Савета за безбедност производа. Уставновљена је регионална мрежа контакт
тачки за размену информација о опасним производима коју подржава Регионални пројекат ГИЗОтворени фонд за промоцију спољне трговине. У оквиру овог пројекта организована су три
регионална састанка едукативног карактера и урађен план заједничких активности у области
тржишног надзора за три групе производа.
Одржан је трећи састанак Пододбора за унутрашње тржиште и заштиту конкуренције за
спровођење Прелазног споразума Европских заједница и РС у оквиру Пододбора за економскофинансијска питања, припремљени су прилози у оквиру ПГ 10, као и прилози за Унапређени стални
дијалог за унутрашње тржиште, заштиту потрошача и здравља; припремљен је прилог у области
трговине и услуга за израду Годишњег извештаја ЕК о напретку Србије за 2013. Припремљени су
извештаји о реализацији Акционог плана за испуњавање препорука из Извештаја ЕК о напретку
Србије за 2012. Припремљен је прилог за израду Акционог плана за испуњавање препорука Европске
комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку РС у процесу европских интеграција за 2013.
годину (за препоруке које се односе на либерализацију цена, област услуга, електронску трговину,
условни приступ, информационо-комуникационе технологије, дигитални систем, заштиту података).
Припремљени су прилози за израду Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ за
период 2013-2018, за области у надлежности Министарства спољне и унутрашње трговине (у даљем
тексту: Министарство) и координирана је припрема прилога за поглавља 3, 8 и 28. У складу са
припремљеним документом, ажурирана је НПАА база. Настављена подела надлежности за прописе
ЕУ у оквиру поглавља/подгрупа којима руководи Министарство; започела је припрема за процес
аналитичког прегледа законодавства (Screening) и преговоре о чланству са ЕУ. Министарство
координира приоритете који ће бити реализовани кроз PLAC пројекат у оквиру преговарачког
поглавља 3: анализа усклађености законодавства Републике Србије са Директивом о услугама
2006/123 ЕК, за коју је одобрена експертска помоћ за израду табела усклађености за поштанске
директиве са Законом о поштанским услугама и у имплементацији Стратегије приступа мрежи јавног
поштанског оператора и Стратегије корпоратизације јавног поштанског оператора кроз израду
Правилника за ове две стратегије. Помоћ кроз PLAC пројекат за припрему одредаба о признавању
квалификација за различите професије. Припрема приоритета за ИПА 2014 и финансирање из
норвешке билатералне помоћи. За консултантску кућу ЕК- „Cullen International“- за спровођење
мониторинга и извештавања у области електронских комуникација урађени су извештаји. Усаглашен
је текст Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Естоније о
сарадњи из области ИКТ-а. Очекује се естонска страна да достави датум за потписивање
Меморандума. У току је припрема Предлога закона о потврђивању Регионалног договора о
радиокомуникацијама на унутрашњим пловним путевима. Министарство је организивало
конференцију Интернет дијалог Србије, 25. јуна 2013. године у Београду, у сарадњи са Програмом
УН за развој, Европски дијалог о управљању интернетом и Diplo фондацијеом. Покренуте су
активности у циљу убрзања процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма.
Координацију праћења процеса дигитализације почела је да врши радна група, у којој се поред
представика Министарства налазе и представници РАТЕЛ и ЈП „Емисиона техника и везе“.
Најзначајнији резултати убрзаног рада на овом питању су проширење иницијалне мреже за дигитално
емитовање и припрема свих неопходних прописа у вези са преласком на дигитално емитовање и
пројеката за реализацију мреже. Министарство је 11. јула 2013. године основало радну групу за
израду предлога плана преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма.
Покренута је иницијатива дефинисања плана искоришћења ресурса државне телекомуникационе
инфраструктуре у циљу успостављања јединствене националне широкопојасне мреже, имајући у виду
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даје Влада 14. марта 2013. године донела одлуку о образовању посебне радне групе. Министарство и
Међународна унија за телекомуникације организовали су Регионални припремни састанак за Европу
за Светску конференцију о развоју телекомуникација, у Београду који је трајао од 26. до 28.
новембра 2013. године, где се окупило око 150 представника министарстава телекомуникација из 40
европских земаља у циљу постављања агенде и смерница за развој телекомуникација и рад самог
сектора у наредне четири године. Образована је Радна група за израду плана за ослобађање делова
радио-фреквенцијског спектра. Решењем министра од 17. октобра 2013. године, Акционарско
друштво за испитивање квалитета „Квалитет“ из Ниша именовано је за тело за оцењивање
усаглашености опреме са захтевима из Правилника о радио опреми и телекомуникационој
терминалној опреми. На предлог Министарства, Влада је формирала радну групу за консолидацију
информационих система државних органа, чији је задатак да утврди тренутно стање информационих
система државних органа и предложи мере за њихову консолидацију. Покренута је иницијатива
дефинисања плана искоришћења ресурса државне телекомуникационе инфраструктуре у циљу
успостављања јединствене националне широкопојасне мрже, а Влада је 14. марта 2013. године донела
одлуку о образовању посебне радне групе.
Управа за Дигиталну агенду, као орган у саставу Министарства, обавља стручне послове и
послове државне управе који се односе на развој информационог друштва, електронских
комуникација, електронске управе и стандардизације у области ИКТ. У Управи се врше активности
на стварању услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних
фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи у области информационог друштва и
електронских комуникација. Програми, пројекти и активности Управе у фокусу имају координацију
и подстицање развоја електронске управе, стандардизације у области ИКТ, управљање пројектима и
праћење развоја електронске управе. Управа је крајњи корисник и администратор државног Портала
еУправа. На Порталу су имплементиране сложене услуге тзв. интегрисане услуге које подразумевају
безбедну аутоматизовану комуникацију између екстерних информационих система и Портала, пре
свих то је услуга продужења регистрационе налепнице. Управа континуирано ради обуке и
промоције свих кључних тема које се односе на развој електронске управе, стандардизацију и
специфична знања неопходна за пружање кориснички оријентисаних електронских услуга. У оквиру
Подршке развоју малих и средњих предузећа (ИПА 2012), као резултат је рад на тендерској
документацији и подршка за мала и средња предузећа која се односи на eInvoicing (еФактурисање) и
eOrdering (еНаручивање).
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Закон o изменама и допунама
Закона о елекронској
трговини

2.

Закон о посредовању у
промету и закупу
непокретности

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
датум

II
Уређују се правне основе у
области елекронске трговине у
складу са новим директивама
Европске уније у овој области

III
Народна
скупштина
усвојила

IV
95/13
31. октобар

Јачање правне сигурности грађана
и правних лица. Утврђени услови
за обављање делатности
посредовања у промету и закупу
непокретности за привредна
друштва или предузетнике, као и
услови које мора да испуњавају
физичка лица за обављање
послова посредовања (стручни
испит). Обавезни су уговор у
писаној форми и осигурање од
одговорности. Установљава се
Регистар посредника на интернет
сајту ресорног министарства за

Народна
скупштина
усвојила

95/13
31. октобар

Референтни
документ
V
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између ЕЗ и
њихових држ.
чланица, са једне
стране, и
Републике
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3.

Закон о изменама и допунама
Закона о заштити
конкуренције

4.

Закон о извозу и увозу робе
двоструке намене

5.

Предлог закона о извозу и
увозу наоружања и војне
опреме

трговину, доступан свим
заинтересованим странама.
Изменама и допунама Закона о
заштити конкуренције омогућава
се унапређење постојећег
процесноправног оквира,
отклањање могућих препрека за
потпуну и адекватну примену
правила конкуренције у поступку
пред Комисијом, као и
унапређења рада Комисије
Усклађена правила у области
извоза и увоза робе двоструке
намене са правилима ЕУ

Усклађена правила у области
извоза и увоза наоружања и војне
опреме са правилима ЕУ

Народна
скупштина
усвојила

95/13
31. октобар

Народна
скупштина
усвојила

95/13
31. октобар

У процедури,
упућен Народној
скупштини
5. децембра
2013. године

/

Србије, с друге
стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1.

Уредба о додели
подстицајних средстава
привредним субјектима за
развој традиционалних
заната у Републици Србији
у 2013. години

Правни
основ

Опис

II

III

Члан 7. Закона
о буџету
Републике
Србије за 2013.
годину
(„Службени
гласник РС“ бр.
114/12) и члан
42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“ бр.
55/05, 71/05 –
испр, 101/07 и
65/08, 6/11,
68/12 – одлука
УС и 72/12)

Финансијска подршка државе за
очување и развој старих заната
који су карактеристични за
Републику и чине је
препознатљивом у породици
европских нација; привредни
субјекти који се баве
производњом и пружањем
услуга у области
традиционалних заната су део
привреде који је највише
ослабљен током економске
кризе, те се подстицајна
средства додељују за јачање
њихове конкурентности,
опстанка на тржишту и
поправљања економског
положаја; ова de minimis

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
25/13
од 15. март

Референтни
документ
V
Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
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2.

Уредба о обавезној
производњи и промету
хлеба од брашна „Т-500”

3.

Уредба о изменама Уредбе о
критеријумима за
формирање цена лекова за
употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања на рецепт

4.

Уредба о допуни Уредбе о
одређивању делатности код
чијег обављања не постоји
обавеза евидентирања преко
фискалне касе

Члан 46. Закона
о трговини
(„Службени
гласник РС“ бр.
53/10 и 10/13) и
члан 42. став 1.
Закона о
Влади(„Службе
ни гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС”,
број 30/10 и
107/12) и члан
42. став 1.
Закона о Влади
Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 3. став
4. Закона о
фискалним
касама ("Сл.
гласник РС", бр.
135/2004 и
93/2012) 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
и 72/12)

државнa помоћ је у функцији
економског развоја, смањења
сиромаштва и повећања
стандарда становништва Србије
Уредба је донета у циљу
праћења стања на тржишту
брашна и хлеба, а како би се
обезбедило очување стандарда
нижих социјалних категорија
грађана и постигло равномерно
снабдевање становништва
основним врстама хлеба, са
применом од 1. априла 2013.
године до 30.9.2013. године;
Уредбом бр. 05 110-6581/2013 од
1.08.2013. године стављена је
ван снаге

29/13
29. март

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

Створен је правни основ за
усклађивање цена лекова са
променом курса динара, односно
за снижење цена лекова по
основу пада курса евра према
динару на дан 13. мај 2013.
године у односу на 6. новембар
2012. године (за 2,18%).

46/13
24. мај

/

Не постоји обавеза
евидентирања промена преко
фискалне касе испорука хране и
пића и пригодних сувенира на
културним и спортским
манифестацијама, музичким
фестивалима, сајмовима,
изложбама, вашарима и сличним
манифестацијама код којих се
плаћање добара и услуга врши
интерним картицама издатим од
стране организатора
манифестације, под условом да
се подаци о врсти добра,
количини, малопродајној цени и
пореској стопи обезбеђују
електронским путем; уредбом се
одређују делатности код чијег
обављања, полазећи од
техничких и функционалних
карактеристика фискалне касе и
специфичности обављања тих
делатности, не постоји обавеза
евидентирања промета преко
фискалне касе из члана 3. ст. 1. и
2. Закона о фискалним касама

59/13
5. јула

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
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5.

Уредба о обавезној
производњи и промету
хлеба од брашна „Т-500”

6.

Одлука о образовању Савета
за безбедност производа

7.

Одлука о утврђивању
Националне контролне
листе робе двоструке
намене

8.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
највишим ценама лекова за
употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Члан 46. Закона
о трговини
(„Службени
гласник РС“ бр.
53/10 и 10/13) и
члан 42. став 1.
Закона о
Влади(„Службе
ни гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 26. Закона
о тржишном
надзору
(„Службени
гласник РС”,
број 92/11) 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 и 72/12)

Уредба је донета у циљу
праћења стања на тржишту
брашна и хлеба, а како би се
обезбедило очување стандарда
нижих социјалних категорија
грађана и постигло равномерно
снабдевање становништва
основним врстама хлеба, са
применом од 1. августа 2013.
године и важи до 31. јануара
2014. године

68/13
1. август

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

Образовање Савета за
безбедност производа и
именовање председника,
заменика председника и чланова
Савета

8/13
26. јануар

Члан 3. став 2.
Закона о
спољној
трговини
наоружањем,
војном опремом
и робом
двоструке
намене
(„Службени
лист СЦГ”, бр.
7/05 и 8/05исправка) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 30/10 и
107/12) и члан
43. став 1.

Усклађивање са листом робе
двоструке намене Европске
уније

Национална
стратегија
одрживог развоја ,
Стратегија
реформе државне
управе у
Републици
Србији,
Стратегија
тржишног
надзора,
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. години
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

Утврђене су највише цене на
велико за 78 нових лекова за
хуману употребу који се издају
на рецепт, који су добили
дозволу за стављање у промет од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, а
чиме су створени услови да се ти
лекови пусте у промет на
тржиште Републике Србије

20/13
1. март

8/13
25. јануар

/
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9.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
највишим ценама лекова за
употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

10.

Одлукa о образовању Радне
групе за дефинисање
националне широкопојасне
мреже

11.

Одлукa о изменама
Стратегије за прелазак са
аналогног на дигитално
емитовање радио и
телевизијског програма у
Републици Србији

12.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Информационо –
комуникационе установе
„Академска мрежа
Републике Србије АМРЕС”

Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 30/10 и
107/12) и члан
43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 33. ст. 2. и
3. Закона о
Влади
("Службени
гласник РС", бр.
55/05, 71/05 исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 1.
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 и 72/12)
Члан 4.,12. и 13.
Закона о јавним
службама
(„Службени
гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94
и 79/05 –др.
Закон) и члан
43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,бр.
55/05, 71/05 исправка,

Утврђене су највише цене на
велико за 195 нових лекова за
хуману употребу који се издају
на рецепт, који су добили
дозволу за стављање у промет од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, а
чиме су створени услови да се ти
лекови пусте у промет на
тржиште Републике Србије

22/13
8. март

/

Радна група је основана са
задатком да припреми план
искоришћења ресурса државне
телекомуникационе
инфраструктуре у циљу
успостављања јединствене
националне широкопојасне
мреже, са предлогом основа
правног оквира који обезбеђује
одрживост и даљи развој
националне широкопојасне
мреже
Акциони план Стратегије за
прелазак са аналогног на
дигитално емитовање радио и
телевизијског програма у
Републици Србији ("Службени
гласник РС", бр. 52/09 и 18/12)
замењује се новим Акционим
планом који је одштампан уз ову
одлуку и чини њен саставни део

25/13
15. март

/

26/13
20. март

Стратегија за
прелазак са
аналогног на
дигитално
емитовање радио
и телевизијског
програма у
Републици Србији

46/13
24. мај

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о оснивању
Информационо –
комуникационе установе
„Академска мрежа Републике
Србије - АМРЕС”
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101/07, 65/08,
16/11, 68/12 УС и 72/12)
13.

Одлука о највишим ценама
лекова за употребу у
хуманој медицини, а чији је
режим издавања на рецепт

14.

Одлука о одређивању робе
за чији је увоз, извоз
односно транзит прописано
прибављање одређених
исправа

15.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
највишим ценама лекова за
употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

16.

Одлука о утврђивању
Националне контролне
листе наоружања и војне
опреме

Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 30/10 и
107/12) и члан
43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 14. ст. 1. и
2. Закона о
спољнотрговинском
пословању
(„Сл. гласник
РС“ бр.36/29,
36/11-др. закон
и 88/11) 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
и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 30/10) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 3. став 2.
Закона о
спољној
трговини
наоружањем,
војном опремом

Утврђене су највише цене на
велико за све лекове за хуману
употребу који се издају на
рецепт (3979 лекова, од чега се
73 односи на нове лекове) које
су усклађене са променама курса
динара, а у складу са
критеријумима за формирање
цена лекова

46/13
24. мај

/

извршено усклађивање
номенклатуре претходне Одлуке
са номенклатуром Уредбе о
усклађивању номенклатуре
царинске тарифе за 2013.годину,
којом је национална Царинска
тарифа усклађена са
Комбинованом номенклатуром
Европске уније за 2013.годину и
извршена је ревизија спискова
роба који подлежу обавези
прибављања исправа у складу са
новим прописима којима се
регулише ова област, на нивоу
Владе Реп ублике Србије.

49/13
5. јун

/

Утврдђене су највише цене на
велико за 110 нових лекова за
хуману употребу који се издају
на рецепт, који су добили
дозволу за стављање у промет од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, а
чиме су створени услови да се ти
лекови пусте у промет на
тржиште Републике Србије

83/13
20.септембaр

/

90/13
14. октобар

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава

Усклађивање са листом
наоружања и војне опреме
Европске уније

528

17.

Одлука о усклађивању
пословања јавног предузећа
за управљање емисионом
инфраструктуром са
Законом о јавним
предузећима

18.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
највишим ценама лекова за
употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

19.

Одлука о образовању Радне
групе за консолидацију
инфраструктуре
информационих система
државних органа

и робом
двоструке
намене
(„Службени
лист СЦГ”, бр.
7/05 и 8/05исправка) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 4. став 1, а
у вези
са чланом
65. став 1.
Закона о јавним
предузећима
("Службени
гласник РС",
број 119/12)
и члан 43. став
1. Закона о
Влади
("Службени
гласник РС", бр.
55/05, 71/05 исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 58. став 1.
Закона о
лековима и
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 30/10) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 33. став 2.
и 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)

чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

Законом о јавним предузећима
утврђено је да ће оснивачи
јавних предузећа ускладити
оснивачка акта тих предузећа са
одредбама овог закона у року од
два месеца од дана ступања на
снагу овог закона.

102/13
22. новембар

/

Утврђене су највише цене на
велико за 178 нових лекова за
хуману употребу који се издају
на рецепт, који су добили
дозволу за стављање у промет од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, а
чиме су створени услови да се ти
лекови пусте у промет на
тржиште Републике Србије

113/13
20. децембaр,

/

Образује се Радна група за
консолидацију инфраструктуре
информационих система
државних органа

115/13
26. децембар

115/13
исправка од
26. децембар

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

529

20.

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период од 2013. до 2016.
године

Члан 45. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка,101/07
, 65/08, 16/11,
68/12-УС и
72/12) и члан
63. Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник

Стратегијом се утврђује правац
развоја поштанских услуга у
Републици Србији, дефинишу
стратешки развојни циљеви и
утврђује Акциони план за
реализацију постављених
циљева

43/13
17. мај

/

21.

Стратегија заштите
потрошача за период
2013 - 2018. године

Утврђени су циљеви и главне
смернице, активности и мере
неопходне ради
целовитог остварења
политике заштите потрошача и
акциони план за реализацију
Стратегије

71/13
9. август

Спораум о
стабилизацији
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге
стране

22.

Закључак
05 број: 018-407/2013 од
24. јануара 2013. године

Члан 124. став
2. Закона о
заштити
потрошача
(„Службени
гласник РС”,
број
73/10) и члан
45. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08 и
16/11,68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07, 65/08 и
16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Прихвата се Основа за
закључивање Споразума у циљу
проширивања и јачања сарадње
у области инфрмационих и
комуникационих технологија
Споразум потписан 3. октобра 2013. године у Будви

/

23.

Закључак
05 број: 037-410/2013 од
24. јануара 2013. године

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

Прихвата се Извештај са VI
заседања Заједничке комисије за
економску сарадњу са
Мађарском, одржаног 3. и 4.
децембра 2012. године у
Будимпешти, са
инкорпорираним закључцима и
договорима о сарадњи у
областима од заједничког
интереса

/

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици Србији
од 2010. до 2020.
године
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

530

24.

Закључак
05 број: 018-1136/2013 од
12. фебруара 2013. године

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

Закључивањем Споразума о
трговинско-економској сарадњи
са Републиком Јерменијом
обезбеђују се одговарајући
услови за унапређење економске
сарадње на дугорочнијим
основама, јер усмеравају
уговорене стране на мере и
активности, које имају за циљ
подстицање економских односа
и сарадње у целини и у
приоритетним областима

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

25.

Закључак
05 број: 090-1539/2013 од
28. фебруара 2013. године

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

Утврђују се листе резервисаних
Интернет .eu домена највишег
нивоа за потребе Републике
Србије

/

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

26.

Закључак
05 број: 018-1911/2013 од
7. марта 2013. године

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

Основа за вођење преговора и
закључивање Споразума између
Републике Србије и Канаде о
узајамном подстицању и
заштити улагања

/

27.

Закључак
05 број: 037-1848/2013 од
7. марта 2013. године

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

/

28.

Закључак
05 број: 037-2090/2013 од
14. марта 2013. године

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

29.

Закључак
05 број: 090-2125/2013 од
14. март 2013. године

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

Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
II заседању Заједничког
комитета за економску сарадњу
између Републике Србије и
Републике Турске, у Анкари;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго
Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
Првом заседању заједничке
комисије за економску сарадњу
са Босном и Херцеговином, у
Београду; разматрање
привредних кретања, предлога и
пројеката за унапређење
привредне, индустријске,
трговинске, финансијске и
сарадње у туризму и друго
Усвојен је први двогодишњи
Акциони план (2013-2014) за
спровођење Стратегије развоја

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија развоја
електронских
комуникација у

531

гласник РС", бр.
55/05, 71/05 исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 УС и 72/12)

електронских комуникација у
Републици Србији од 2010. 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 и 72/12)
Члан 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)

Усвојен је текст измена и допуна
Анекса бр.1 Споразума о
економској и техничкој сарадњи
у области инфраструктуре
између Владе Републике Србије
и Владе Народне Републике
Кине

/

/

Усваја се Платформa за радни
сусрет копредседника
Међуваладиног комитета за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу између
Републике Србије и Руске
Федерације у Москви;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму, и друго
Прихвата се Програм распореда
и коришћења средстава за
наградни конкурс за наставнике
основних школа –
„ДИГИТАЛНИ ЧАС” у
школској 2012/2013. години

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

Образује се Радна група за
анализу и израду предлога за
даље поступање по захтеву
привредног друштва „Творница
шећера Осијек” д.о.о., Осијек из
Републике Хрватске

/

/

Усваја се Платформа за учешће
делегације на V заседању
Међуваладине српскоукрајинске комисије за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу у Београду;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму, и друго
Прихвата се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за ЈП

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

/

30.

Закључак
05 број: 018-2527/2013-1 од
28. марта 2013. године

31.

Закључак
05 број: 037-2595/2013-001
од
28. марта 2013. године

32.

Закључак
05 број: 401-2624/2013 од
28. марта 2013. године

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

33.

Закључак
05 број: 02-2831/2013 од 5.
априла 2013. године

34.

Закључак
05 број: 037-3393/2013-001
од 23. априла 2013. године

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

35.

Закључак
05 број: 401-3434/2013 од
23. априла 2013. године

Члан 7. Закона
о буџету
Републике

Републици Србији
од 2010. до 2020.
године

532

Србије за 2013.
годину
("Службени
гласник РС",
број 114/12) 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 и 72/12)
Члан 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)

36.

Закључак
05 број: 037-3501/2013 од
23. априла 2013. године

37.

Закључак
05 број: 037-3512/2013 од
23. априла 2013. године

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

38.

Закључак
05 број: 037-3667/2013 од
30. априла 2013. године

39.

40.

„Емисиона техника и везе” за
2013. годину, који је Управни
одбор Јавног предузећа
„Емисиона техника и везе”
донео на седници одржаној 11.
априла 2013. године

Прихвата се Извештај са II
заседања Заједничког комитета
за економску сарадњу између
Републике Србије и Републике
Турске, одржаног 13. и 14. марта
2013. године у Анкари, са
инкорпорираним закључцима и
договорима о сарадњи у
областима од заједничког
интереса
Прихвата се Извештај о првом
заседању Заједничке комисије за
економску сарадњу између
Републике Србије и Босне и
Херцеговине, одржаног у
Београду, 18. и 19. марта 2013.
године, са инкорпорираним
закључцима и договорима о
сарадњи у областима од
заједничког интереса

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
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 и 72/12)

Прихвата се Извештај са VI
заседања Мешовитог комитета
за економску сарадњу између
Републике Србије и Чешке
Републике, одржаног 11. и 12.
децембра 2012. године у
Београду, са инкорпорираним
закључцима и договорима о
сарадњи у областима од
заједничког интереса

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

Закључак
05 број: 390-3637/2013 од
30. априла 2013. године

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

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

Закључак

Члан 43. став 3.

Усваја се текст Уговора о
учешћу Републике Србије на
изложби EXPO MILANO 2015,
именује се Јелена Марјановић,
помоћник министра за
Генералног комесара; утврђују
се средства 3.500.000 РСД за
припремне активности у 2013.
години и обавезује
Министарство да са
Министарством финансија и
привреде до 15. новембра 2013.г.
достави предлог укупних
трошкова за 2014. и 2015.
годину
Прихвата се Основа за

/

Споразум о
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05 број: 018-4207/2013 од
20. маја 2013. године

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

закључивање Споразума између
Републике Србије и Државе
Палестине о узајамном
подстицању и заштити улагања

41.

Закључак
05 број: 018-3780/2013 од
20. маја 2013. године

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

Прихвата се Извештај о
преговорима ради закључења
Споразума између Републике
Србије и Канаде о подстицању и
заштити улагања, одржаним у
Београду 18. и 19. марта 2013.
године

/

42.

Закључак
05 број: 037-3918/2013-1 од
20. маја 2013. године

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

/

43.

Закључак
05 број: 037-4028/2013 од
20. маја 2013. године

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

44.

Закључак
05 број: 037-4151/2013 од
20. маја 2013. године

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

45.

Закључак
05 број:018-4472/2013 од
29. маја 2013. године

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

Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
VI заседању Мешовитог
комитета између Републике
Србије и Швајцарске
Конфедерације у Београду;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго
Усваја се Платформа за
разговоре делегације Републике
Србије на четвртом заседању
Мешовите комисије за
економску сарадњу са
Републиком Словенијом;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго
Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
V заседању Мешовите комисије
за економску сарадњу између
Републике Србије и Словачке
Републике; разматрање
привредних кретања, предлога и
пројеката за унапређење
привредне, индустријске,
трговинске, финансијске и
сарадње у туризму и друго
Именовање лица овлашћеног за
потписивање Споразума између
Републике Србије и Краљевине

стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
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гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС
и 72/12)

Мароко о узајамном подстицању
и заштити улагања

Усваја се Платформа за учешће
делегације на заседању Сталног
међувладиног комитета између
Републике Србије и Краљевине
Мароко у Београду; разматрање
привредних кретања, предлога и
пројеката за унапређење
привредне, индустријске,
трговинске, финансијске и
сарадње у туризму, и друго
Овлашћен Расим Љајић,
потпредседник Владе и
министар спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација да
у име Владе потпише Споразум
између Владе Републике Србије
и Владе Краљевине Мароко о
оснивању Мешовите комисије за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу
Закључивањем Меморандума о
разумевању између Владе
Републике Србије и Савета
министара Босне и Херцеговине
обезбеђују се одговарајући
услови за унапређење сарадње
на дугорочнијим основама, које
имају за циљ подстицање развоја
билатералних односа и сарадње
у области телекомуникација
Закључивањем Меморандума о
разумевању између Владе
Републике Србије и Савета
министара Босне и Херцеговине
обезбеђују се одговарајући
услови за унапређење сарадње
на дугорочнијим основама, које
имају за циљ подстицање
развоја билатералних
економских односа и
унапређења економске сарадње
заједничким наступом на
трећим тржиштима
Усваја се Извештај са V
заседања Међуваладине српскоукрајинске комисије за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу одржаног у
Београду

/

Усваја се Платформа за учешће

46.

Закључак
05 број: 037-4433/2013-1 од
29. маја 2013. године

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

47.

Закључак
05 број: 337-4471/2013 од
29. маја 2013. године

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

48.

Закључак
05 број: 018-4695/2013 од
10. јуна 2013. године

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

49.

Закључак
05 број: 018-4694/2013 од
10. јуна 2013. године

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

50.

Закључак
05 број: 037-4828/2013 од
18. јуна 2013. године

51.

Закључак

Члан 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)
Члан 43. став 3.

између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

/

/

/

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
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05 број: 037-5191/2013 од
25. јуна 2013. године

Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05
– исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

делегације Републике Србије на
II заседању Мешовите комисије
Републике Србије и Румуније за
економску сарадњу, у Београду;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго

52.

Закључак
05 број: 011-5345/2013 од
27. јуна 2013. године

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

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

53.

Закључак
05 број: 018-05-5451/2013 од
1. јула 2013. године

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

/

/

54.

Годишњи извештај о
реализацији
спољнотрговинског промета
контролисане робе у 2011.
години

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

Усваја се Платформа за учешће
делегације на X заседању
Мешовите међувладине
комисије за трговину и
економску сарадњу између
Републике Србије и Народне
Републике Кине у Београду;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму, и друго
Усваја се текст Анекса бр.2
којим се врше измене и допуне
Споразума о економској и
техничкој сарадњи у области
инфраструктуре између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Републике Кине и
ставља ван снаге Закључак
Владе 05 број: 018-2527/2013-1
од 28. март 2013. године
Прихвата се Годишњи извештај
о реализацији
спољнотрговинског промета
контролисане робе у 2011.
години

57/13
3. јул

Прихвата се Извештај о V
заседању Мешовите комисије за
економску сарадњу између
Републике Србије и Словачке
Републике, одржане 10. и 11.
јуна 2013. године у Београду, са
инкорпорираним закључцима и
договорима о сарадњи у
областима од заједничког
интереса
Усваја се Извештај о заседању
Сталног међувладиног комитета
између Републике Србије и
Краљевине Мароко одржаног у
Београду

/

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

(Закључак)

55.

Закључак
05 број: 037-6467/2013 од
31. јула 2013. године

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

56.

Закључак
05 број: 037-6734/2013 од
8. августа 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05
– исправка,

политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године
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101/07, 65/08,
16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 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)

57.

Закључак
05 број: 345-5478/2013-2 од
9. августа 2013. године

58.

Закључак
05 број: 037-6955/2013 од
15. августа 2013. године

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

Прихвата се Извештај са II
заседања Мешовите комисије
Републике Србије и Румуније за
економску сарадњу, одржаном у
Београду 25. и 26. јуна 2013.
године, са инкорпорираним
закључцима и договорима о
сарадњи у областима од
заједничког интереса

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

59.

Закључак
05 број: 018-7100/2013 од
16. августа 2013. године

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

/

/

60.

Закључак
05 број: 037-7138/2013 од
28. августа 2013. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

61.

Закључак
05 број: 037-7909/2013-2 од
19. септембра 2013. године

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

Измена Закључка 05 број: 01805-5451/2013 од 1. јула 2013.
године; овлашћује се министар
спољних послова да потпише
Анекс бр.2 Споразума о
економској и техничкој сарадњи
у области инфраструктуре
између Владе Републике Србије
и Владе Народне Републике
Кине
Усваја се Извештај са X
заседања Мешовите
међувладине комисије за
трговину и економску сарадњу
између Републике Србије и
Народне Републике Кине
одржаном у Београду

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

62.

Закључак
05 број: 018-05/8161/2013 од
30. септембар 2013. године

Усваја се Платформа за
разговоре делегације Републике
Србије на VII заседању
Међувладине српско-белоруске
комисије за трговинскоекономску сарадњу у Минску;
разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму, и друго
Прихватање текста Споразума у
циљу проширивања и јачања
сарадње у области
инфрмационих и
комуникационих технологија

/

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици Србији

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

Усваја се Акциони план за
спровођење Стратегије развоја
информационог друштва у
Републици Србији до 2020.
године

73/13
30.август

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

537

63.

Закључак
05 број: 401-8089/2013 од
30. септембра 2013. године

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

64.

Закључак
05 број: 018-8223/2013 од
30. септембра 2013. године

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

65.

Закључак
05 број: 337-8703/2013
16. октобра 2013. године

66.

Закључак
05 број: 09-8950/2013 од 25.
октобра 2013. године

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

67.

Закључак
05 број: 037-9230/2013 од
1. новембра 2013. 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 –

Влада се упознала са потребом
плаћања чланарине
Међународном бироу за изложбе
у износу од 4.000 евра за 2013.
годину, с обзиром да је
Република Србија потписница
Међународне конвенције о
изложбама; овим чланством
Република остварује олакшице
на организованим међународним
изложбама
Закључивањем Меморандума о
разумевању између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Словеније обезбеђују
се одговарајући услови за
унапређење сарадње на
дугорочнијим основама, које
имају за циљ подстицање
развоја билатералних
економских односа и
унапређења економске сарадње
заједничким наступом на трећим
тржиштима
Усваја се текст Протокола о
билатералним преговорима
између Републике Србије и
Републике Индије о приступању
Републике Србије Светској
трговинској организацији

/

од 2010. до 2020.
године
Међународна
конвенција
ратификована у
Народној
скупштини
Републике Србије,
Службени гласник
РС – међународни
уговори 105/2009

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

/

Усваја се Програм подршке
организацији конференција и
других догађаја који доприносе
промоцији и популаризацији
информационо-комуникационих
технологија

/

Стратегија развоја
електронске
управе у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године;
Стратегија развоја
информационог
друштва у РС до
2020. године;
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици Србији
од 2010. до 2020.
године

Усваја се Платформа за
разговоре делегације Републике
Србије на XX заседању
Мешовитог комитета за
економску и научно-техничку
сарадњу између Републике
Србије и Демократске
Републике Алжир у Београду;

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

538

УС и 72/12)

разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму, и друго
Извештај са преговора ради
закључења Споразума између
Републике Србије и Канаде о
подстицању и заштити улагања,
одржаних од 23. до 25. маја
2013. године у Отави

68.

Закључак
05 број: 018-9353/2013 од
8. новембра 2013. године

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

69.

Закључак
05 број: 351-9477/2013 од 8.
новембра 2013. године

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

Сагласност Владе да Јавно
предузеће ПТТ саобраћаја
„Србија“, Београд, чији је
оснивач Република Србија, у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
непокретности – катастарске
парцеле 2387/1, уписане у Лист
непокретности број 8960 КО
Чачак, врши права инвеститора
за потребе извођења радова на
доградњи и реконструкцији
зграде поште и поштанског
центра, Хероја Ћуракића број 1.
Чачак

/

70.

Закључак
05 број: 037-9368/2013-001
од 14. новембра 2013.
године

Усваја се Извештај са VII
заседања Међувладине српскобелоруске комисије за
трговинско-економску сарадњу
са Планом активности за
унапређење сарадње између
Републике Србије и Републике
Белорусије

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

71.

Закључак
05 број: 337-9608/2013-1 од
18. новембра 2013. године

Усваја се текст Предлога
документа „Југоисточна Европа
2020: радна места и просперитет
у европској перспективи”.

/

/

72.

Закључак
05 број: 037-9803/2013 од
18. новембра 2013. године

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

Усваја се Платформа за
разговоре делегације Републике
Србије на првом заседању
Мешовите комисије за
економску сарадњу са Црном
Гором, у Подгорици, 29.
новембра 2013. године;
разматрање привредних

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
/

539

УС и 72/12)

73.

Закључак
05 број: 037-10002/2013 од
25. новембра 2013. године

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

74.

Закључак
05 број: 037-10447/2013 од
4. децембра 2013. године

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

кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго
Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
VII заседању Мешовитог
комитета за економску сарадњу
са Чешком Републиком, у
Прагу, 11. и 12. децембра 2013.
године; разматрање привредних
кретања, предлога и пројеката за
унапређење привредне,
индустријске, трговинске,
финансијске и сарадње у
туризму и друго
Усваја се Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
XII заседању Међувладиног
комитета за трговину,
економску и научно-техничку
сарадњу између Републике
Србије и Руске Федерације у
Београду; разматрање
привредних кретања, предлога и
пројеката за унапређење
привредне, индустријске,
трговинске, финансијске и
сарадње у туризму, и друго

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/

Стратегија и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

Назив акта

I
Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

1.

2.

Правилник о минималним
техничким условима за обављање
трговине дериватима нафте и
биогоривом

3.

Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

4.

Правилник о избору програма од

Правни
основ
II
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)
Члан 31. став 2.
Закона о трговини
(„Службени
гласник РС”, број
53/10)
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)
Члан 4. став 2.

Референтни документ

III
Стратегија развоја поштанских
услуга у Србији

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
27/13
30. март

Национална стратегија одрживог
развоја
Стратегија реформе државне управе
у Републици Србији
Стратегија и политика развоја
индустрије
Стратегија развоја поштанских
услуга у Србији

41/13
18. мај

Стратегија развоја информационог

46/13

68/13
30. јул

540

јавног интереса у области развоја
информационог друштва које
реализују удружења

5.

Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

6.

Правилник o утврђивању плана
расподеле
фреквенција/локација/зона
расподеле за терестричке дигиталне
тв радио-дифузне станице у UHF
опсегу за територију Републике
Србије

7.

Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

8.

Правилник о изменама Правилника
о утврђивању плана расподеле
фреквенција/локација за
терестричке
аналогне FM и TV радиодифузне
станице за територију Републике
Србије

9.

Правилник о утврђивању плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

10. Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и вредносница и мотива
редовних издања поштанских
марака и вредносница

Уредбе о
средствима за
подстицање
програма или
недостајућег дела
средстава за
финансирање
програма од
јавног интереса
која реализују
удружења
(„Службени
гласник РС”, број
8/12)
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)
Члан 84. став 3.
Закона о
електронским
комуникацијама
("Службени
гласник РС", бр.
44/10 и 60/13 –
УС)
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)
Члан 84. став 3.
Закона о
електронским
комуникацијама
("Службени
гласник РС", бр.
44/10 и 60/13 –
УС) и
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)
Члан 64. став 2.
Закона о
поштанским
услугама
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/05 и 30/10)

друштва у Републици Србији до
2020. године

29. мај

Стратегија развоја поштанских
услуга у Србији

54/13
29. јун

/

Стратегија развоја поштанских
услуга у Србији

/

73/13
16. август

90/13
15. октобар

93/13
25. октобар

Стратегија развоја поштанских
услига у Србији

95/13
8. новембар

Стратегија развоја поштанских
услуга у Србији

108/13
14. децембар
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I
1.

Програм:
Контрола и надзор тржишта

Резултат

II
Извршено 33.969 контрола;
донето 7.267 решења; поднето
5.514 захтева/пријава
правосудним органима;
усвојено 74 захтева за заштиту
права интелектуалне својине по
којима се поступа; извршено
110 узорковања деривата нафте;
објављена листа небезбедних
производа на „НЕПРО”;
закупљен складишни простор и
транспортована роба;
евидентирана и пописана
складиштена роба; донето
решење Владе о уступању без
накнаде робе одузете у
поступку инспекцијског
надзора; уништено 501.309
комада паклица цигарета и 200
кг разних дуванских производа
одузетих у поступцима
инспекцијског надзора; одржана
2 блока тематских обука, кроз
44 радионице и једна радионица
обуке комуналних инспектора
на тему Закон о трговинипродаја ван продајног објекта;
извршена евалуација стеченог
знања кроз обуку тржишних
инспектора; обучени
инспектори за обављање
послова инспекцијског надзора;
обезбеђен пренос и
обједињавање података о
контролама тржишних
инспектора путем софтвера;
сачињени извештаји о раду
Сектора и објављени на сајту
Министарства; формиране базе
података о броју контрола и
предузетим мерама,
привредним субјектима,
омогућиће да се планира и
прати колико и када инспектори
одлазе код сваког привредног
субјекта и да ли у тој контроли
поступају у оквиру овлашћења;
смањен број притужби на рад
тржишних инспектора и
уједначен приступ у контроли
привредних субјеката применом
јединствених процедура;
анализа свих предлога захтева

Финансирање
шифра
износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III
01

6.813.078,25
RSD

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији
Стратегија
тржишног надзора
Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године
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1.1

Пројекат:
Технички надзор – контролa
усаглашености и безбедности
производа и поступак са
робом одузетом у поступку
инспекцијског надзора

1.2

Пројекат:
Праћење примене
међународних аката у области
надзора тржишта и
активности у вези са
имплементацијом тих аката

2.

Програм:
ИПА 2010

за покретање прекршајног
поступка и пријава за
привредне преступе и
предлагање корективних мера
уз праћење њиховог
извршавања; присуствовање
пред судским органима у
предметима тржишне
инспекције; обрађене и
процесуиране представке на рад
тржишних инспектора и дати
предлози за покретање
дисциплинских поступака;
израђени извештаји о раду
одељења
Извршено 2.916 контрола
усаглашености и безбедности
непрехрамбених производа,
донето 555 решења и поднето
487 захтева правосудним
органима; извршено 110
узорковања деривата нафте;
објављена листа небезбедних
производа на „НЕПРО”;
закупљен складишни простор и
транспортована роба;
евидентирана и пописана
складиштена роба; извршено
уништавање 501.309 комада
паклица цигарета и 200 кг
разних дуванских производа,
одузетих у поступцима
инспекцијског надзора; донето
решење Владе Републике
Србије о уступању без накнаде
робе одузете у поступку
инспекцијског надзора
Учешће у раду Саветодавне
групе за тржишни надзор и
успостављање активне сарадње
о којој су донети закључци у
септембру 2013. године; усвојен
план заједничких активности
тржишног надзора у региону
југоисточне Европе и основана
мрежа контакт тачака за
размену информација о опасним
производима; урађена
информационо-документациона
основа за израду Општег
програма тржишног надзора,
одлука о оснивању СБП и
Пословник о раду; организоване
три радионице за чланове
савета; реализовано присуство
на три регионална састанка и
започета размена информација
у складу са планом и
закључцима са радних састанак
у оквиру тржишног надзора и
регионалне сарадње
Реализоване радионице и
уведен систем сталног

01

6.587.223,96
RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији
Стратегија
тржишног надзора
Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

01

225.854,29
RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији
Стратегија
тржишног надзора
Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

01

547.404,42
RSD

Национална
стратегија
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Јачање система тржишног
надзора прехрамбених и
непрехрамбених производа у
Републици Србији

3.

Програм:
Унапређење
институционалног оквира за
развој тржишта роба

3.1

Пројекат:
Јачање капацитета
Министарства у области
трговине и цена

4.

Програм:
Јачање предузетништва и
конкуренције у трговини
Републике Србије

4.1

Пројекат:
Изградња информационе базе
о трговини Републике Србије

професионалног образовања за
обављање тржишног надзора у
складу са праксом и
принципима ЕУ; едуковани
тренери (40) који уз подршку
ЕУ експерата организују и
спроводе тренинге за тржишне
инспекторе; урађена техничка
спецификација и објављен
тендер за избор извођача за
МИС софтвер; организоване
три седнице и три радионице;
реализоване 24 радионице за
тржишне инспекторе (485
полазника) у вези са применом
техничких прописа који су
хармонизовани са директивама
ЕУ (безбедност
непрехрамбених производа);
формиран Савет за безбедност
производа; израђена акта која се
односе на рад Савета и одржане
три седнице;
информације о области
тржишног надзора доступне
јавности
Унапређен институционални и
законодавни оквир у трговини
уз пружање подршке развоју
савремених тржишних
институција; унапређен
кадровски капацитет Сектора
за трговину, услуге, цене и
заштиту потрошача
Реализовано стручно
усавршавање запослених у
области трговине кроз учешћа
на семинарима и другим
стручним скуповима у области
трговине, Е-трговине и цена;
набављена стручна литература
за потребе праћења цена лекова;
на сајту министарства
објављени месечни извештаји о
кретању цена производа и
услуга
Реализоване активности о
токовима у трговини кроз
објављивање података на сајту
Министарства; континуирано
праћење личне потрошње и
животног стандарда;
реализоване едукативне
активности за представнике
трговинског сектора о
токовима у трговини и
конкуренцији
Реализоване активности о
токовима у трговини кроз
објављивање података на сајту
Министарства; урађени месечни
извештаји о кретању куповне
моћи становништва на основу

одрживог развоја,
Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији,
Стратегија
тржишног
надзора,
Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

ССП
НСПРС
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја
ССП
НСПРС
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја

01

65.618,11
RSD

01

65.618,11
RSD

01

1.850.000,00
RSD

ССП
НСПРС
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја

01

860.000,00
RSD

ССП
НСПРС
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
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4.2

Пројекат:
Подстицај развоју
предузетништва и
конкуренције у трговини
Републике Србије

5.

Програм:
Успостављање савремено
уређеног тржишта роба и
услуга

6.

Програм:
Јачање конкурентности у
области услуга

6.1

Пројекат:
Јачање кластера сектора
услуга

7.

Програм:
Унапређење квалитета
производа и услуга у
Републици Србији

7.1

Пројекат:
Подршка очувању и
унапређењу старих заната у
Републици Србији

8.

Програм:
Заштита потрошача

минималне и просечне
потрошачке корпе; реализовано
испитивање индекса
задовољства потрошача о
снабдевености тржишта
прехрамбеним производима;
реализовано истраживање
утицаја светске економске кризе
на унутрашњу трговину и
куповну моћ становништва РС
Реализоване едукативне
активности представника МСП
сектора у трговини;
реализоване едукативне
активности у области заштите
конкуренције;
реализоване едукативне
активности у области
електронске трговине;
подршка развоју домаћих
брендова у функцији подизања
конкурентности привреде кроз
акцију "Најбоље из Србије"
Усвојен Закон о посредовању у
промету и закупу
непокретности

стратегија
одрживог развоја

01

990.000,00
RSD

ССП
НСПРС
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја

01

7,886.10 RSD

Ојачана конкурентност
пословних услуга на тржишту
подстицањем кластера

01

280,000.00
RSD

Исплаћена дотација по
Конкурсу за подршку
кластерима у области
пословних услуга ради јачања
конкурентности на домаћем и
иностраном тржишту
Ојачана свест јавности о
потреби очувања и развоја
старих заната у Републици
Србији, повећана понуда
производа и услуга
традиционалних заната на
домаћем и иностраном тржишту
и ојачан економски положај
ових привредних субјеката
Додељена de minimis државна
помоћ привредним субјектима
за развој традиционалних заната

01

280,000.00
RSD

01

15,724,290.67
RSD

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије,
Национална
стратегија Србије
за
приступање
Србије и Црне
Горе
Европској
унији
Национална
стратегија
одрживог развоја,
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја,
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национална
стратегија
одрживог развоја,
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

01

15,724,290.67
RSD

Донета Стратегија заштите
потрошача за период 2013-2018;
унапређен правни оквир и

01

519.476,81
RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја,
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Споразум
о
стабилизацији
и
придруживању

545

8. 1

9.

Пројекат:
Јачање капацитета МTT и
унапређење сарадње са
другим институцијама у
систему заштите потрошача

Програм:
Имплементација Споразума о
стабилизацији и
придруживању ЕУ

ојачани капацитети МТТ и
удружења потрошача;
унапређена сарадња са
удружењима потрошача,
институцијама у систему
заштите потрошача, научним и
стручним институцијама из
области заштите потрошача и
привредним коморама у оквиру
Националног савета за заштиту
потрошача; интернет сајт
заштите потрошача
www.zastitapotrosaca.gov.rs;
ојачана информисаност
потрошача о њиховим
потрошачким правима
Донета Стратегија заштите
потрошача за период 2013-2018;
припремљен правни оквир
заштите потрошача (Нацрт
закона о заштити потрошача) у
складу са законодавством ЕУ;
побољшани и ојачани
капацитети Министарства и
удружења потрошача (кроз три
студијске посете Италији,
Португалу и Грчкој, дванаест
семинара и две радионице у
оквиру ИПА пројекта и у
сарадњи са Министарством и
пријем једног службеника у
Одељење за заштиту
потрошача); успостављена
сарадња са удружењима
потрошача, институцијама у
систему заштите потрошача,
научним и стручним кадровима
из области заштите потрошача и
привредним коморама у оквиру
Националног савета за заштиту
потрошача (одржане 4 седнице);
инсталиран Национални
регистар потрошачких
приговора и урађен сајт заштите
потрошача у циљу умрежавања
институција у систему заштите
потрошача
Ревидирана НПАА база
података за 2013. годину у
области трговине и услуга;
израђене табеле усклађености;
извршена стручна редактура
превода прописа ЕУ у области
трговине и услуга; урађени
наративи програма и пројеката
по методологији за 2014.
годину; редефинисане мере и
рокови за израду Акционог
плана за испуњење препорука
ЕК садржаних у Годишњем
извештају о напретку РС у
процесу европских интеграција
за 2013. годину; припрема и

између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране

01

519.476,81
RSD

Споразум
о
стабилизацији
и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране

01

550.009,66
RSD

Споразум
о
стабилизацији
и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране
и
Републике Србије
са друге стране;
Прелазни
споразум
о
трговини
и
трговинским
питањима са ЕУ;
Национални

546

учешће на састанцима
Унапређеног сталног дијалога
за унутрашње тржиште,
заштиту потрошача и здравља;
одржан састанак Пододбора за
унутрашње тржиште и
конкуренцију; израђен прилог у
области трговине и услуга за
израду Годишњег извештаја ЕК
о напретку Србије за 2013;
руковођење преговарачким
групама 3,8 и 28; у току је
реализација пројекта ИПА 2010
– Јачање система надзора
тржишта за прехрамбене и
непрехрамбене производе;
настављена реализација
пројекта ИПА 2009 – Јачање
система заштите потрошача у
РС; одобрен пројекат ИПА 2012
– Подршка развоју МСП за
развој електронске трговине;
припремљен и одобрен пројекат
Развој сектора услуга у РС;
нацрт уговора са ИФЦ за
реализацију регионалног
пројекта ИПА 2011 – Смањење
регулаторних и
административних ограничења
у трговинској логистици и
усклађивање прекограничног
система услуга на простору
западног Балкана; презентације
и радионице из области
европских интеграција; у
оквиру билатералног програма
Министарства спољних послова
Краљевине Норвешке за 2013.
годину, одобрен Пројекат
“Развој сектора услуга у
Србији” , одобрен пројекат Plac
у чијој реализацији учествује
Министарство у оквиру
прег.поглавља 3 и 8; припрема
приоритета за ИПА 2014 и
финансирање из норвешке
билатералне помоћи; учешће у
Радној групи за средњорочно
планирање ГОП; учешће у
изради пројеката и предлога
програма и пројеката за 2014.
годину у складу са
Методолошким упутством за
израду програмског буџета
10.

Програм подршке развоју
политике информационокомуникационих технологија
(ICT -PSP) Оквирног
програма за конкурентност и
иновације- CIP

Учешћем у Програму прeдузeћа
из Србиje oстварила сарадњу са
eврoпским фирмама; могућност
рeализациjе прojeката кроз
бeспoвратна срeдства; одобрено
пет пројеката са партнерима из
Србије (поднето 9 пројеката,
учествовало 7

програм
за
интеграцију
Републике Србије
у Европску унију;
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

01 ИПА
2010

349.610 EUR
(контрибу
ција)

Стратегија развоја
информационог
друштва
у
Републици Србији
до 2020. Године,
Стратегија развоја
електронских
комуникација
у
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институција/компанија)

11.

12.

12.1

13.

13.1

Програм:
Унапређење укупних
мултилатералних и
регионалних економских и
трговинских односа са
иностранством са посебним
акцентом на стварање услова
за повећање извоза и прилив
страних инвестиција до краја
2015. године

Програм:
Праћење спровођења
закључених споразума о
слободној трговини на
билатералном нивоу (са
Руском Федерацијом,
Републиком Белорусијом,
Републиком Турском и
Републиком Казахстан),
сагледавање потреба
успостављања слободне и
/или преференцијалне
трговине са другим земљама и
праћење либерализације
трговине у региону ЈИЕ кроз
споразум ЦЕФТА 2006 на
билатералној основи
Пројекат:
Успостављање слободне и
/или преференцијалне
трговине са другим земљама,
уколико се јави потреба за
тим

Програм:
Развој и унапређење
билатералних економских
односа (посебно аспект
повећања српског извоза и
страних улагања) и праћење
примене билатералних
споразума о економској,
привредној и/или трговинској
сарадњи, укључујући рад
мешовитих радних тела
(мешовити комитети,
комисије, радне групе)
Пројекат:

Републици Србији
од 2010. до 2020.
године

Извоз Србије у 2013. години
повећан за 26%; унапређени
трговински односи са ЕУ,
ЦЕФТА, ЕФТА, привођење
крају преговора за приступање
СТО; хармонизација прописа у
области спољне трговине са ЕУ
прописима, а посебно спољне
трговине контролисаном
робом; успостављање уговорно
правне регулативе у области
повећања обима страних
улагања; унапређена сарадња у
оквиру RCI, UNECE, OECD,
Црноморске сарадње,
Међународне студијске групе за
олово и цинк и Међународне
студијске групе за бакар
Компарација новонасталог у
односу на претходно правноекономско стање;
економетријски резултати повећан обим економске
сарадње, обим размене роба и
услуга

01

13,350,000
РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

01

3,200,000
РСД

01

113.987,00
RSD

Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

Преговори/консултације о
Споразуму између Владе
Републике Србије и Кабинета
министара Украјине о
слободној трговини између
Републике Србије и Украјине,
одржани су у Београду
22. априла и од 11. до 13.
септембра 2013. године у
Кијеву
Иницирани пројекти економске
сарадње; отклоњене околности
које коче развој сарадње;
координиране активности на
представљању извозног
потенцијала и атрактивности
инвестиционог окружења
Србије; економетријски
резултати – повећан обим
економских односа и обим
размене роба и услуга са
односном земљом

01

113.987,00
RSD

/

01

1.038.202,00
RSD

01

1.070.826,00
RSD

Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

Одржано II заседање

01

490.472,00

Стратегија
подстицања и
развоја страних
улагања
НПАА

/
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Организовање и одржавање
заседања мешовитих радних
тела (мешовити комитети,
комисије и радне групе) са
суседним земљама и земљама
централне Европе

13.2

Пројекат:
Организовање и одржавање
заседања мешовитих радних
тела (мешовити комитети,

Заједничког комитета за
економску сарадњу између
Републике Србије и Републике
Турске, у Анкари, марта 2013.
године и потписан Протокол са
заседања, који садржи мере и
активности за унапређење
трговинско-економске сарадње;
одржано Прво заседање
заједничке комисије за
економску сарадњу са Босном и
Херцеговином, у Београду,
марта 2013. Године и потписан
Протокол са заседања, који
садржи мере и активности за
унапређење трговинскоекономске сарадње; одржано IV
заседање Међувладине српско словеначке комисије за
трговинско - економску
сарадњу, у Београду, мај 2013.
године и потписан Протокол са
заседања, који садржи мере и
активности за унапређење
трговинско-економске сарадње;.
одржано V заседање Мешовите
комисије за економску сарадњу
између Републике Србије и
Словачке Републике, у
Београду, јуна 2013. године и
потписан Протокол са заседања,
који садржи мере и активности
за унапређење трговинскоекономске сарадње;
одржано II заседање Мешовите
комисије Републике Србије и
Румуније за економску сарадњу,
у Београду јуна 2013. године и
потписан Протокол са заседања,
који садржи мере и активности
за унапређење трговинскоекономске сарадње;
одржано прво заседање
Мешовите комисије за
економску сарадњу са Црном
Гором, у Подгорици, новембра
2013. године и потписан
Протокол са заседања, који
садржи мере и активности за
унапређење трговинскоекономске сарадње;
одржано VII заседање
Мешовитог комитета за
економску сарадњу са Чешком
Републиком, у Прагу, децембра
2013. године и потписан
Протокол са заседања, који
садржи правце даљег развоја
економске сарадње
Одржан радни сусрет
копредседника Међуваладиног
комитета за трговину,
економску и научно-техничку

RSD
01

458.470,00
RSD

01

194.447,00
RSD

01

560.167,00

/
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комисије и радне групе) са
Руском Федерацијом,
земљама ЗНД, Кином и
земљама југоисточне Азије

13.3

Пројекат:
Организовање и одржавање
заседања мешовитих радних
тела (мешовити комитети,
комисије и радне групе) са
земљама Африке, Блиског
истока, јужне Азије и
Латинске Америке

13.4

Пројекат:
Организовање и одржавање
заседања мешовитих радних
тела (мешовити комитети,
комисије и радне групе) са
земљама западне Европе и
развијеним прекоокеанским
земљама

сарадњу између Републике
Србије и Руске Федерације,
3. априла 2013. године у
Москви;
одржано V заседање
Међуваладине српскоукрајинске комисије за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу,
22-23. априла 2013. године у
Београду и потписан Протокол
са заседања; одржано X
заседање Мешовите
међувладине комисије за
трговину и економску сарадњу
између Републике Србије и
Народне Републике Кине,
5. јула 2013. године у Београду
и потписан Протокол са
заседања; одржано VII заседање
Међувладине српско-белоруске
комисије за трговинскоекономску сарадњу
24-25. септембра 2013. године у
Минску и потписан Протокол
са заседања; одржан радни
сусрет копредседника
Међуваладиног комитета за
трговину, економску и научнотехничку сарадњу између
Републике Србије и Руске
Федерације, 29. октобра 2013.
године у Москви; одржано XII
заседање Међувладиног
комитета за трговину,
економску и научно-техничку
сарадњу између Републике
Србије и Руске Федерације, 1213. децембра 2013. године у
Београду и потписан Протокол
са заседања
Одржан Стални међувладин
комитет између Републике
Србије и Краљевине Мароко,
од 5. до 6. јуна 2013. године у
Београду и потписан Протокол
са заседања; одржано XX
заседање Мешовитог комитета
за економску и научнотехничку сарадњу између
Републике Србије и
Демократске Републике Алжир,
од 5. до 7. новембра 2013.
године у Београду и потписан
Протокол са заседања
Одржано VI заседање
Мешовитог комитета између
Републике Србије и Швајцарске
Конфедерације, у Београду, 14.
маја 2013. године; одржана VII
седница Пословног савета
Републике Србије и Републике
Немачке, у Београду, 19. јуна

RSD

01

225.971,00
RSD

/

01

127.312,00
RSD

/

01
52.189,00
RSD
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14.

14.1

Програм:
Реализација билатералних
сусрета и посета на
министарском нивоу, нивоу
државних секретара и
експертском нивоу,
организација и учешће на
међународним привредним
манифестацијама,
инвестиционим и
трговинским конференцијама,
економским и пословним
форумима и сл.
Пројекат:
Организација билатералних
сусрета и посета са
представницима земаља
западне Европе и развијених
прекоокеанских земаља,
организација и учешће на
међународним привредним
манифестацијама,
инвестиционим и
трговинским конференцијама,
економским и пословним
форумима и слично

2013. године
Унапређена економска и
инвестициона сарадња кроз
отклањање претходно уочених
проблема

Сусрет министра са министром
правде и јавног реда Републике
Кипар који заступа и кипарског
министра трговине, индустрије
и туризма, 30. јануара 2013.
године у Београду; сусрет
државног секретара
Министраства са
вицеминистарком привреде,
омладине и породице
Републике Аустрије, у Београду
јануара 2013. године;
отварање и учешће министра на
Пословном форуму у Милану у
организацији Удружења
индустријалаца Ломбардије од
17. До 19. фебруарa 2013.
године; учешће државног
секретара Министарства на
Источном форуму у Берлину,
Савезна Република Немачка, од
17. до 19. априла 2013. године;
отварање и учешће министра на
Пословном форуму у Бечу, од
14. до 16. маја 2013. године;
учешће Јелене Марјановић,
помоћника министра и
Генералног комесара Србије на
Expo Milano 2015, потписан
Уговор о учешћу Републике
Србије на Expo Milano 2015,
одржани су билатерални
састанци са организатором и
договорени технички детаљи
око наступа Србије од 26. Маја
до 2. Јуна 2013. године у
Палерму и учешће на заседању
Генералне скупштине
Међународног бироа за изложбе
поводом представљања
кандидатуре за Expo 2020 и
представљање организације
Expo Milano 2015, у Паризу, од
10. до 13. јуна 2013.године;
учешће министра и државног
секретара, као домаћина посете
делегације увозника из Јужне
Кореје, на Пословном форуму,
14. јуна 2013. године у

01

3.635.521,00
RSD

01

1.436,00
RSD

01

2.226.033
RSD

Стратегија
и
политика развоја
индустрије
Републике Србије
за период од 2011.
до 2020. године

/
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14.2

Пројекат:
Организација билатералних
сусрета и посета са
представницима Руске
Федерације, земаља ЗНД,
Народне Републике Кине и
земаља југоисточне Азије,
организација и учешће на
међународним привредним
манифестацијама,
инвестиционим и
трговинским конференцијама,
економским и пословним
форумима и слично

Београду; сусрет министра са
државним секретаром у
Савезном министарству
привреде Савезне Републике
Немачке, копредседавајућим
Пословног савета СрбијаНемачка, током Пословног
савета 19. јуна 2013. године у
Београду; учешће министра на
састанцима у Верони са
власником италијанског
дисконтног ланца „Eurospin“
Луиђијем Мионом, од 18. до 19.
јулa 2013. године; учешће
представника Министарства у
реализацији посете
градоначелника француске
регије Ил де Франс Београду,
септембар 2013. године;
учешће представника
Министарства на годишњој
скупштини Конфиндустрија
Италија, у Београду, октобар
2013. године;
Учешће Јелене Марјановић
помоћника министра и
Генералног комесара Србије
Expo Milano 2015 на трећем
међународном скупу учесника
Expo Milano 2015 у Торину од
2. до 5. октобра 2013.године;
одржани билатерални састанци
са оргнизатором око техничких
припрема наступа Србије,
посета локацији, разговори са
Банка Интезом око могуће
финансијске подршке; учешће
државног секретара
Министарства на трећем
Самиту – заједничкој седници
влада Републике Србије и
Републике Италије, у Анкони,
15. октобра 2013. године;
учешће представника
Министарства на Пословној
конференцији Србија –
Дијаспора, у Београду,
децембар 2013. године
Учешће министра, као
домаћина посете делегације
Републике Белорусије, на челу
са потпредседником Владе
Републике Белорусије од 16. до
18. маја 2013. године у
Београду;
учешће министра, као домаћина
посете делегације Руске
Федерације, на челу са
замеником министра
пољопривреде Руске
Федерације и представницима
трговинских ланаца Руске
Федерације, у Београду, од 22.

01

748.751,00
RSD

/
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14.3

Пројекат:
Организација билатералних
сусрета и посета са
представницима суседних
земаља и земаља централне
Европе, организација и
учешће на међународним
привредним
манифестацијама,
инвестиционим и
трговинским конференцијама,
економским и пословним
форумима и слично

до 23. маја 2013. године;
учешће државног секретара
Министарства на састанку
министара привреде земаља
чланица Организације за
црноморску економску сарадњу
20. маја 2013. године на Јалти,
Украјина;
учешће државног секретара
Министарства на
изложби/презентацији
производних могућности
српских произвођача
пољопривредно-прехрамбених
производа у Москви 24. јуна
2013.године;
учешће државног секретара
Министарства на
манифестацији „Дани Србије у
Кијеву“, презентација српске
привреде у Украјини, 2. октобра
2013. године у организацији
централе трговинског ланца
Ашан (Auchan); Семинар о
могућностима унапређења
економске, трговинске и
инвестиционе сарадње између
Рeпублике Србије и Народне
Републике Кине, одржан у
Београду, 12. октобра 2013.
године у организацији
Министарства и Амбасаде
Народне Републике Кине,
поводом посeте заменика
министра иностраних послова
Народне Републике Кине
Србији и делегације кинеских
привредника;
учешће представника
Министарства на Првом
кинеско-српском пословном
форуму „Економија и трговина
– шанса за раст“, одржаном у
Belmax центру у Београду,
2. децембра 2013. године
Припрема састанка
копредседавајућих
Међувладине комисије са
Републиком Словенијом 29.
јануара 2013. године у
Београду; припрема за састанак
министра Републике Србије и
министра пољопривреде
Републике Македоније на тему
унапређења билатералне
економске сарадње и
нецаринских баријера које
Република Македонија
примењује на увоз пшенице и
брашна из Републике Србије,
5. фебруара 2013. године у
Београду; учешће у припреми
посете министра и државног

01

576,00
RSD

01

435.724,00
RSD

/
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14.4

Пројекат:
Организација билатералних
сусрета и посета са
представницима земаља
Африке, Блиског истока,
јужне Азије и Латинске
Америке, организација и
учешће на међународним
привредним
манифестацијама,
инвестиционим и
трговинским конференцијама,
економским и пословним

секретара Министарства, са
државно-привредном
делегацијом, Републици
Турској, од 4. до 5. марта 2013.
године; припрема министра за
учешће на I Заједничкој
седници Владе Републике
Србије и Владе Републике
Македоније, као и за
билатералне сусрете са
члановима македонске Владе,
3. јуна 2013. године у Београду;
припрема за учешће државног
секретара Министарства на
Другом регионалном конгресу и
панелу-како подржати
привредни развој ЈИЕ, 12. јуна
2013. године у Загребу; учешће
у припреми састанка
копредседавајућих Заједничке
комисије са Мађарском,
поводом отварања граничног
прелаза Бачки Виногради, 16.
маја 2013. године; припрема
министра за учешће на I
Заједничкој седници Владе
Републике Србије и Владе
Републике Словеније, као и за
билатералне сусрете са
члановима словеначке Владе,
2.октобра 2013. године у
Београду; припрема министра
за састанак са привредном
делегацијом Републике Пољске
27. новембра 2013. године у
Београду; организација
припремног састанка за
одржавање I Мешовитог
комитета за економску сарадњу
са Црном Гором, 24. октобра
2013. године у Београду;
припрема министра за учешће
на IV и V Заједничкој седници
Владе Републике Србије и
Владе Републике Српске, као и
за билатералне сусрете са
члановима Владе Републике
Српске, 10. јула 2013. године у
Бања Луци и 12. децембра 2013.
године у Београду
Посета министра Либији, од 6.
до 7. јануара 2013. године, у
циљу унапређења економске
сарадње;
посета привредне делегације
Демократске Народне
Републике Алжир и Републике
Конго Међународном сајму
хране и пића Foodrex culinaria у
Београду, од 4. до 6. марта 2013.
године;
посета министра економије
државе Палестине Републици

01

860,00
RSD

01

225.013,00
RSD

/
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форумима и слично

15.

Програм унапређења еуправе- Развој и унапређење
функционалности Портала
еУправа

16.

Програм унапређења и
примене стандарда за
информационокомуникационе технологије у
органима државне управеПројекат Подршка органима
државне управе за примену
стандарда за размену
података међу апликацијама

Србији од 11. до 12. марта 2013.
године; посета државног
секретара Министарства
Републици Ирак од 13. до 17.
марта 2013. године, разговори о
економској сарадњи у области
грађевинарства и становања;
посета министра
грађевинарства и становања
Републике Ирак од18. до 23.
маја 2013. године Републици
Србији; посета министра
држави Катар од 19. до 21. маја
2013. године, у циљу
унапређења економске сарадње;
посета министра Краљевини
Саудијској Арабији, од 4. до 6.
маја 2013. године, разговори у
циљу унапређења економске
сарадње
Реализован је пројекат са новим
модулом за јавне расправе и
плаћање Dina Card платним
картицама; извршена је
миграција Портала на серверску
опрему намењену електронској
управи у Србији; континуирано
се издаје (24/7) електронски
временски жиг за Регистар
обавезног социјалног
осигурања; израђена техничка
спецификација и објављен
конкурс за набавку услуге за
имплементацију електронских
сервиса везаних за процес
оспособљавања кандидата за
возаче; израђена евиденција и
формирана база корисника
Портала из органа државне
управе који раде помоћу
квалификованих електронских
сертификата (661 корисник);
стална техничка и саветодавна
помоћ институцијама за рад са
Порталом еУправа у оквиру
које је одржано око 20 обука на
теме везане за електронску
управу, електронске услуге и
коришћење функционалности
Портала еУправа
Влада усвојила Извештај за
2012. годину о оцени
усаглашености веб презентација
органа државне управе са
документом „Смернице за
израду веб презентација органа
државне управе“; израђени нови
критеријуми за оцењивање
сајтова органа државне управе;
извршено оцењивање
усаглашености веб презентација
свих органа према унапређеним
критеријумима; израђен нови

01

1.220.538,00
RSD

Стратегија развоја
електронске
управе у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године,
Стратегија
реформе државне
управе у
Републици Србији,
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

01

977.052,40
RSD

Стратегија развоја
електронске
управе у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године
Стратегија
реформе државне
управе у
Републици Србији
Стратегија развоја
информационог
друштва у
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17.

Програм подршке
организацији конференција,
других догађаја и пројеката
који доприносе
популаризацији електронских
комуникација и
информационог друштва

18.

Програм дигитализације
радиодифузије

18.1.

18.2.

Програм реализације
дигитализације
радиодифузије

Програм
Подршка процесу преласка на

сајт Управе за Дигиталну
агенду у складу са Смерницама
за израду веб презентација
органа државне управе; израђен
нови сајт Министарства културе
и информисања у складу са
Смерницама за израду веб
презентација органа државне
управе; одржан округли сто на
тему усаглашавања сајтова
органа државне управе са
Смерницама за израду веб
презентација органа државне
управе; стална техничка и
саветодавна помоћ,
институцијама ради примене
дефинисаних Смерница и
критеријума.
Објављен је Јавни позив за
суфинансирање пројеката у
оквиру Програма подршке
организацији конференција и
других догађаја који доприносе
промоцији, популаризацији и
едукацији у области
информационокомуникационих технологија.;
Министарство је одабрало 11
пројеката организација који ће
се суфинансирати у оквиру
Програма подршке

Извршена санација,
реконструкција и
модернизација постојећих
система за емитовање и
диструбицију дигиталног
телевизијског сигнала;
изграђени нови системи за
емитовање и диструбицију
дигиталног телевизијског
сигнала;
спроведена јавна набавка
добaра – опреме за потребе
система за емитовање и
дистрибуцију дигиталног
телевизијског сигнала на
територији Републике Србије
Извршена санација,
реконструкција и
модернизација постојећих
система за емитовање и
диструбицију дигиталног
телевизијског сигнала;
изграђени нови системи за
емитовање и диструбицију
дигиталног телевизијског
сигнала
Спроведена је јавна набавка
добaра – опреме за потребе

Републици Србији
до 2020. године

01

11.973.188,00
RSD

01

297.614.047,0
0 RSD

01

80.770.869,00
RSD

01

216.843.178,0
0 RSD

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. Године,
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици Србији
од 2010. до 2020.
Године,
Стратегија развоја
електронске
управе у
Републици Србији
за период од 2009.
до 2013. године
Стратегија за
прелазак са
аналогног на
дигитално
емитовање радио и
телевизијског
програма у
Републици Србији,
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици Србији
од 2010. до 2020.
године

/

/
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дигитално емитовање у
Србији

19.

Програм распореда и
коришћења средстава за
наградни конкурс за
наставнике основних школа –
„ДИГИТАЛНИ ЧАС” у
школској 2012/2013. години

20.

Програм:
Први јавни конкурс за доделу
средстава за програме у
области развоја
информационог друштва у
Републици Србији 2013.
године
Програм:
Безбеднији Интернет

21.

система за емитовање и
дистрибуцију дигиталног
телевизијског сигнала на
територији Републике Србије
На конкурс, чији је циљ
подстицање употребе
информационокомуникационих технологија у
основним школама, пристигло
је 233 радова, од којих је 51
награђен, од чега 16 радова из
групе предмета математике,
информатике, рачунарства и
техничког образовања, 16 из
групе предмета друштвених
наука и спорта, 16 из групе
природних наука, док су 3 рада
добила специјалне награде
Програми које реализују
удружења, фондације и
задужбине и који доприносе
развоју информационог
друштва у Републици Србији
Реализоване активности
утврђене планом за пројекат
„Кликни безбедно – Центар за
безбедни Интернет Србија“ који
се спроводи у оквиру програма
Европске уније (Safer Internet)

01

2.970.737,98
RSD

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

01

40.000.000,00
RSD

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици Србији
до 2020. године

06

2.055.027,44
RSD

Меморандум о
сагласности
између Републике
Србије и Европске
уније о учешћу
Републике Србије
у програму „Safer
Internet
Programme“
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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”, бр.72/12 и
76/13), 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.

Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: Секретаријат) је, поред послова
који се односе на примену прописа из Законом утврђеног делокруга, обавио послове у вези са
давањем мишљења о усклађености прописа са Уставом Републике Србије и правним системом
Републике Србије у поступку доношења. Према пословничкој процедури, Секретаријат је дао
мишљења на све нацрте закона који су му достављени, а које је Влада утврдила као предлоге закона и
упутила их Народној скупштини на усвајање, као и на све прописе који су му достављени на
мишљење, а које је Влада донела, или је у сарадњи са представницима овлашћених предлагача на
посредан или непосредан начин учествовао у њиховој припреми. Такође, Секретаријат је у складу са
законским овлашћењима, обавио и послове који се односе на старање о објављивању аката Владе,
министарстава и посебних организација.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Опис

I
Закон о објављивању закона
и других прописа и аката

II
Овим законом уређено је питање
објављивања
закона,
других
прописа и
аката државних
органа,
ималаца
јавних
овлашћења,
објављивање
међународних
споразума,
пресуда Европског суда за
људска права и одлука уговорних
тела Уједињених нација за
заштиту људских права као и
издавање и уређивање Службеног
гласника; успоставњено је, поред
штампаног издања, електронско
издање Службеног гласника, као
и Правно-информациони систем
Републике Србије

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
45/13
22. мај

Референтни
документ
V
/
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Одлука о
допунама
Владе

I
изменама и
Пословника

Уредба
о
Правноинформационом систему
Републике Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2. Директор

Горан Тасић

3. Делокруг

На основу члана 25. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр.72/12 и
76/13), 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 републичких робних резерви; утврђивање обима,
структуре и квалитета биланса робних резерви; управљање токовима количина с циљем
одржавања резерви на нивоу неопходног минимума; изградњу 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 спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација.

Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) је у току 2013. године,
предузела следеће активности:
Влада Републике Србије усвојила је Програм републичких робних резерви за 2013. годину са
Финансијским планом републичких робних резерви за 2013. годину.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-1771/2013 од
28.
фебруара 2013. године, Дирекција је бесповратно испоручила 20.000 кг брашна паковања 25/1 и 5.000
литара јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у литарској амбалажи Епархији Рашко- призренској
и Косовско- метохијској Српске православне цркве, у вредности од 1.607.650,00 динара.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:339-1763/2013 од 28.фебруара 2013
године, а у складу са извештајем Радне групе за праћење афлатоксина у храни и храни за животиње
од 22. фебруара 2013. године и захтевом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 320-00-1311/2013-08 од 26. фебруара 2013. године, Дирекција је закључила Уговор пов.бр.33851/2013-01 од 1. марта 2013. године са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривредеУправом за ветерину о давању на зајам до 20.000 т меркантилног кукуруза, са циљем интервентног
обезбеђења заштите домаће производње млека и производа од млека, ради расподеле
пољопривредним газдинствима, којима је Решењем републичког ветеринарског инспектора изречена
мера забране стављања у промет сировог млека због повећаног нивоа афлатоксина изнад дозвољених
параметара.
Закључком Владе Републике Србије 05 Број 339-3140/2013 од 12. априла 2013. године,
Дирекција је задужена да огласи Јавни позив о позајмици до 60.000 т меркантилне пшенице и продаји
до 40.000 т меркантилне пшенице рода 2012. године. Наведена позајмица меркантилне пшенице
одобрена је са роком враћања до 15. августа 2013. године. На наведену позајмицу није се плаћала
камата, али се за 1 кг преузете пшенице, зајмопримац обавезао да врати 1,15 кг меркантилне
пшенице, из нове жетве 2013. године. Реализована је позајмица 23.000 т меркантилне пшенице (са
осам привредних друштава), а закључно са 15. августом 2013. године, враћена је количина од
26.443.646 кг меркантилне пшенице.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број 339-2159/2013-002 од 12. аптила 2013.
године, наложено је ванредно утврђивање стања залиха и квалитета меркантилног кукуруза и
пшенице власништво Републике Србије, у Јавним складиштима и код овлашћених складиштара
Дирекције. Контрола је обухватила обилазак 77 овлашћених складиштара у периоду од 24. маја до 12.
јуна 2013. године. У поступку контроле утврђен је мањак код 18 складиштара у количини од
49.903.550 кг меркантилне пшенице и 30.708.630 кг меркантилног кукуруза. Дирекција је у складу са
Законом о робним резервама и закљученим уговорима о складиштењу, чувању и занављању
меркантилне пшенице и кукуруза, код складиштара код којих је утврђен мањак робе, одмах
предузела следеће мере: пустила на реализацију средства обезбеђења у складу са закљученим
уговорима, на основу комплетене документације извршила утужење складиштара и покренула
кривични поступак против одговорних лица складиштара. Надокнађен је мањак од 13.553.819кг
меркантилне пшенице и 3.342.411кг меркантилног кукуруза.
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Закључком Владе 05 Број: 339-2983/2013 од 12. априла 2013.године Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за ветерину дато је у зајам 3.000 боца вакцине
Лавир К од 10 доза и 51.000 боца вакцине Лавир К од 20 доза у вредности од 25.575.000,00 динара. До
20. септембра 2013.године, извршена је испорука 34.774 боца вакцине Лавир К од 20 доза, у
вредности од 19.170.906,20 динара. Како би Дирекција била у могућности да изврши испоруку
тражене количине вакцина, приступила је преструктурирању ветеринарских производа власништва
Дирекције, ускладиштених у „Ветеринарском заводу Земун“ а.д. Преструктурирано је производа у
вредности од 16.924.910,00 динара, а занављено у вредности од 1.218.750,00 динара. Како
„Ветеринарски завод Земун“ а.д. није благовремено произвео тражене вакцине и обезбедио потребну
документацију, а рок за испоруку је истекао, Дирекција није била у могућности да испоручи
комплетну количину вакцина.
На предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Влада је усвојила
Закључак 05 Број: 339-5123/2013 дана 18. јуна 2013. године, о отпису дуга физичким лициманосиоцима породичног газдинства, у вредности од 90.894.655,00 динара. Наведени отпис још није
реализован, јер је Министарство финансија, у складу са закључком, требало прво да умањи обавезе
Републичке дирекције за робне резерве према Буџету Републике Србије, за износ отписаног дуга, што
још увек није спроведено.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број 339-5856/2013 од 9. jула 2013 године,
Дирекција је огласила Јавни позив о позајмици 25.006,89 т меркантилног кукуруза са садржајем
афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности. Позајмица меркантилног кукуруза одобрена је
без плаћања камате уз обавезу враћања меркантилног кукуруза из рода 2013. године, чији квалитет у
потпуности одговара прописаном стандарду, односно Правилнику о квалитету жита, млинских и
пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста. Паритет у размени 1 кг меркантилног
кукуруза са повишеним садржајем афлатоксина за 0.8 кг здравствено исправног меркантилног
кукуруза род 2013. Дирекцији је враћена уговорена количина од 19.793,28 тона, у складу са условима
дефинисаним наведеним закључком, односно до 10. децембра 2013. године.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број 339-6036/2013 од 16. jула 2013 године,
оглашен је Јавни позив о позајмици 111.082,80т меркантилног кукуруза чији квалитет у потпуности
одговара прописаном правилнику SRPS E.B.3.516 , SRPS E.B3.516/1, односно Правилнику о
квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, са роком
враћања до 30. новембра 2013. године. Позајмљена је количина од 37.433.230 кг, а враћена је
количина од 34.738.105 кг у уговореном року. Количина од 2.242.528кг меркантилног кукуруза
наплаћена је пуштањем средстава обезбеђења, а за количину од 452.597кг пуштена су на реализацију
средства обезбеђења која још увек нису наплаћена и покренут је судски поступак.
На предлог Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Влада је донела
Закључак 05 Број: 312-7080/2013 којим се прихвата текст Основне пословне консолидације
енергетских субјеката који производе топлотну енергију-топлана, ради обезбеђења сигурности
снабдевања топлотном енергијом и наложила Дирекцији да изврши репрограм дуга топлана у
количини од 49.992.026 кг као и јединицама локалне самоуправе за зајам одобрен по претходним
Закључцима Владе за које зајмопримци нису имали обавезу плаћања камате по основу зајма. Од
наведене количине зајма 2% или 973.650 kg је репрограмирано на период од 12 месеци, а количина од
14.606.784 kg или 30% је репрограмирано на период од 24 месеца као и количина од 5.501.226 kg или
11% на период од 36 месеци, уз количину од 3.553.936 kg или 7% на период од 48 месеци и количина
од 25.363.620 kg или 50 % је репрограмирана на период од 60 месеци. Наведени репрограм је рађен у
делу основа за консолидацију јавних предузећа који пружају услугу топлотне енергије привреди и
становништву, топланама као и локалним самоуправама-њиховим оснивачима који су за њихов рачун
узимали зајам. По наведеном репрограму враћено је 1.775.248 kg мазута од приспеле обавезе у
количини од 3.973.476 kg или 44,68 % (октобар 581.711 kg, новембар 496.912 kg и децембар 735.417
kg).
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На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-9112/2013 од 25. октобра 2013.
године Дирекција је по захтеву Канцеларије за Косово и Метохију бесповратно испоручила 25.000 кг
брашна паковања 25/1, 25.000л јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у литарској амбалажи и
25.000 кг шећера паковања 1 кг. Прималац робе био је Центар за социјални рад у Лепосавићу који је
примљену робу расподелио породицама ратних ветерана са Косова и Метохије. Укупна вредност
бесповратно испоручене робе износила је 5.817.750,00 динара.
У 2013. години завршени су радови на санацији и реконструкцији резервоара Р-27 од 60.000м3
на Инсталацији Смедерево у Смедереву, за смештај нафтних деривата у укупној вредности од
380.965.893,00 динара.
На предлог Дирекције Влада Републике Србије је 3. октобар 2013. године усвојила Предлог
закона о робним резервама, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 26. новембра
2013. године, који је ступио на снагу 5. децембра 2013. године.
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Републичка
дирекција
за
робне резерве изврши отпис
износа од 28.661.508 динара,
односно половину укупног
дуга
–
главнице
са
припадајућом
каматом
у
износу од 57.323.017 динара;
Влада је сагласна да се друга
половина укупног дуга у
износу од 28.661.508 измири у
две једнаке годишње рате без
обрачуна
камате,
након
потписивања споразума о
отплати дуга на рате ЈП
„Љубичево” са Републичком
дирекцијом за робне резерве,
у складу са одредбама члана
76. Закона о извршењу и
обезбеђењу уз обавезу да Град
Пожаревац достави меницу
као средство обезбеђења
У Закључку Владе 05 број:
401-1172/2013
од
12.
фебруара 2013. године, у
тачки 2. речи: „уз обавезу да
Град
Пожаревац
достави
меницу
као
средство
обезбеђења”
замењују
се
речима: уз обавезу да ЈП
„Љубичево”,
Пожаревац
достави меницу као средство
обезбеђења”.
Влада је дала сагласност да
се бесповратно испоручи
брашно и јестиво рафинисано
сунцокретово уље Епархији
Рашко-призренској
и
Косовско-метохијској Српске
православне цркве за потребе
функционисања
народних
кухиња на Косову и Метохији
Влада је дала сагласност
Републичкој дирекцији за
робне резерве за давање на
зајам меркантилног кукуруза
преко
Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Управе
за
ветерину
Влада се сагласила да се
Министарству
правде
и
државне управе Републике
Србије-Управи за извршење
кривичних санкција отпишу
сва
дуговања
према
Републичкој дирекцији за
робне резерве у укупној
вредности од 43.484.059,41
динара
Влада је дала сагласност да се
дају на зајам вакцине из
робних резерви Министарству

/

/

/

/
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8.

Закључак
05 број:339-159/2013-2 од
12. априла 2013. године

9.

Закључак
05 број:339-3140/2013
од 12. априла 2013. године

10.

Закључак
05 број:312-775/2013-1 од
30. априла 2013. године

11.

Закључак
05 број:464-3591/2013
од 30. априла 2013. године

12.

Закључак
05 број:339-4505/2013
од 4. јуна 2013. године

13.

Закључак
05 број:339-5123/2013
од 18. јуна 2013. године

14.

Закључак
05 број:339-4986/2013
од 10. јуна 2013. године

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

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

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

пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Управи
за
ветерину
Влада је дала сагласност да се
утврди стање залиха и
квалитета , као и анализа на
присуство афлатоксина у
меркантилном кукурузу и
пшеници,
власништво
Републике Србије, који се
налазе у јавним складиштима
и
код
овлашћених
складиштара
Републичке
дирекције за робне резерве
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне резерве огласи Јавни
позив о позајмици и о продаји
меркантилне пшенице род
2012. године

/

/

/

/

Влада је прихватила Извештај
о висини доспелих камата на
дан 12. април 2012. године,
насталих по основу дуга
енергетских субјеката који
производе топлотну енергију
и
јединица
локалне
самоуправе и предлог отписа
камата на зајам уља за ложење
средњег-С, код Републичке
дирекције за робне резерве
Влада
се
сагласила
да
Републичка
дирекција
за
робне резерве и „Нафтна
индустрија Србије“ а.д. Нови
Сад
закључе
уговор
о
разграничењу имовине
Влада
се
сагласила
да
Републичка
дирекција
за
робне
резерве
испоручи
одређене лекове здравственим
установама
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне резерве отпише дуг
физичким
лицима
–
носиоцима
породичног
пољопривредног газдинства
који
је
настао
након
реализације Уредбе о продаји
минералног ђубрива
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне
резерве
позајми
меркантилни
кукуруз
из
робних резерви Компанији за
производњу
меса

564

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

15.

Закључак
05 број:339-4891/2013
од 18. јуна 2013. године

16.

Закључак
05 број:339-5856/2013
од 9. јула 2013. године

17.

Закључак
05 број:339-6036/2013
од 16. јула 2013. године

18.

Закључак
05 број:339-088/2013-1 од
16. јула 2013. године

19.

Закључак
05 број:339-6568/2013
од 31. јула 2013. године

20.

Закључак
05 број:00-12/2013-2
од 31. јула 2013. године

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

21.

Закључак
05 број: 312-080/2013
од 16. августа 2013. године

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

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

„Агрожив“а.д.Житиште
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне резерве бесповратно и
без
накнаде,
преда
медицинску опрему која се
налази
у
закупу
у
здравственим установама
Влада је прихватила Извештај
Радне групе о ванредном
утврђивању стања залиха и
квалитета
меркантилног
кукуруза
и
пшенице
,
власништво Републике Србије
у јавним складиштима и код
овлашћених
складиштара
Републичке
дирекције
за
робне резерве
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне резерве огласи јавни
позив
о
позајмици
меркантилног кукуруза
Влада је дала сагласност да
Републичка
дирекција
за
робне
резерве
откупи
меркантилну пшеницу род
2013. године
Влада је дала сагласност да
Министарство
одбране
изврши набавку добра –
шећера
у
кристалу
од
Републичке
дирекције
за
робне резерве за потребе
исхране
припадника
Министарства
одбране
и
Војске Србије
Влада је усвојила Програм о
изменама
Програма
републичких робних резерви
за
2013.
годину
са
Финансијским
планом
републичких робних резерви
за 2013. године

Влада је прихватила текст
Основне
пословне
консолидације
енергетских
субјеката
који производе
топлотну
енергију-топлана,
ради обезбеђења сигурности
снабдевања
топлотном
енергијом
и
наложила
Републичкој дирекцији за
робне резерве да изврши
репрограм дуговања топлана
за позамљени мазут

565

Закључак
05 број:339-9112/2013
од
25. октобра 2013.
године

22.

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

Влада је дала сагласност
Републичкој дирекцији
за
робне резерве да бесповратно
испоручи брашно, јестиво
рафинисано сунцокретово уље
и шећер Центру за социјални
рад у Лепосавићу

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

3.

Назив

Резултат

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансир
извршења
ања
III

I

II

1.

Главни програм:
1509-Осигурање
стабилности тржишта

Реализован Програм
Републичких робних резерви за
2013. годину

01

2.199.625.179,19
RSD

2.

Програм :
1509-01/А/
Функционално
јединство између
стратешких и
стабилизационих
робних резерви

Највећи трошкови везани су за
програмске активности
неопходне за нормално
функционисање робних резерви,
као и за одржавање складишта
Дирекције

01

999.924.049,85
RSD

Програм :
1509-01/Б/
Обезбеђење
функционалног
јединства између
стратешких и
стабилизационих
робних резерви

Робним програмом за 2013.
годину планирана је и остварена
набавка следећих роба:
меркантилна пшеницапланирано 1.195.589.000 динара,
реализовано је 1608
купопродајних уговора и
купљена је количина од
55.766.209.590 кг меркантилне
пшенице укупне вредности од
1.115.324.191,96динара; за
услуге посредовања у откупу
меркантилне пшенице,
Продуктној берзи, Нови Сад
плаћено је 5.682.156,21 динара;
на извору 10 за услуге
посредовања у откупу
меркантилног кукуруза (откуп

01

1.115.324.191,80
RSD

Референтни
документ
IV
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије;
Споразум
о
стабилизацији
и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије;
Споразум
о
стабилизацији
и
придруживању
између Европских
заједница
и
њихових држава
чланица, са једне
стране,
и
Републике Србије,
са друге стране
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије

.
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4.

Програм:
1509-02
Довођење
складишних
капацитета РДРР на
оптималан ниво

из 2012. године), Продуктној
берзи, Нови Сад плаћено је
624.809,11 динара, а трошкови
платног промета износе 2.025,00
динара
У циљу повећања складишних
капацитета за нафту и нафтне
деривате Дирекција је у
претходном периоду урадила
санацију и реконструкције
резервоара Р-27 од 60.000м3 на
Инсталацији Смедерево у
Смедереву, као и пројектну
документацију на
инфраструктурним
инсталацијама

01

84.376.937,54
RSD

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

2. Директор

др Драган Вукмировић

3. Делокруг

На основу члана 26. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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.

Основне активности Републичког завода за статистику (у даљем тексту: Завод) у 2013.
години, као посебне организације која извршава највећи део активности званичне статистике у
Републици Србији, односиле су се на: организацију и спровођење статистичких истраживања
(програм статистичких истраживања; утврђивање јединствених методологија и јединствених
статистичких стандарда; организација статистичких истраживања; прикупљање, контрола, обрада,
статистичка анализа и објављивање статистичких података и обезбеђење и заштита података и
информационих система); развој, одржавање и коришћење административних и статистичких
регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; међународну статистичку сарадњу;
развој и унапређење статистичког система и стручну сарадњу и координацију са другим одговорним
произвођачима званичне статистике.
Завод је главни произвођач и дисеминатор званичних статистичких података дефинисаних
петогодишњим статистичким програмом и годишњим примењивим планом; одговорни стручни
носилац, организатор и координатор система званичне статистике у Републици Србији и представља
званичну статистику Републике Србије у међународном статистичком систему.
Завод је успешно реализовао план рада и активности на: спровођењу статистичких
истраживања, дисеминацији података и публицистичкој делатности, међународној сарадњи и
унапређењу статистичког и информационог система.
Спровођење статистичких истраживања и других статистичких активности представља
основну делатност Завода. У 2013. години реализоване су статистичке активности из Плана званичне
статистике за 2013. годину који је донет посебном уредбом Владе. Извршено је 285 истраживања и
других активности и то: 45 у месечној, 35 у тромесечној и полугодишњој, 167 у годишњој и 9 у
вишегодишњој периодици, као и 29 текућих и повремених истраживања. Благовремено су
презентовани резултати, посебно коњуктурних статистичких истраживања, у месечној и тромесечној
периодици, из области цена, индустријске производње, спољне трговине, зарада, запослености и
националних рачуна. Такође, посебне активности биле су усмерене на дисеминацију података и
прерачунавање временских серија по Класификацији делатности и Номенклатури статистичких
територијалних јединица. Поред спровођења редовних активности, Завод је извршио и додатне
обраде и посебна истраживања за потребе појединих министарстава и других органа и организација
државне управе, привредних коморама, САНУ, универзитета, научних института и других корисника.
Успешно су реализоване планиране активности на обради и дисеминацији података Пописа
становништва, домаћинстава и станова 2011. године којим су прикупљени подаци о укупном броју,
територијалном размештају и основним карактеристикама јединица пописа (лице, домаћинство и
стан), као и подаци о изведеним јединицама пописа (породицама и зградама). Публиковано је 11
књига пописа (Школска спрема, писменост и компјутерска писменост; Вероисповест, матерњи језик
и национална припадност; Брачни статус; Фертилитет женског становништва; Економска активност;
Инвалидитет; Миграције; Домаћинства према броју чланова; Дневни мигранти; Породице и Основне
карактеристике домаћинстава), као и посебна публикација - Попис и основци. Такође, евидентирано
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је око 16.600 преузимања пописних књига са сајта Завода и близу 6.700 преузимања пописних
података путем андроид апликације.
Реализоване су планиране активности на обради и дисеминацији података Пописа
пољопривреде 2012. године који предствљаја основу за будуће развојне активности у овој области,
посебно за формирање статистичког регистра пољопривредних газдинстава и наставак процеса
хармонизације статистике пољопривреде са ЕУ стандардима и препорукама. У јануару 2013. године
објављени су први пописни резултати, с тим да су реализоване фазе рада на уносу и обради пописних
података, као и њиховој анализи и валидацији која је подразумевала додатну проверу на терену.
Коначни пописни резултати објављени су у децембру 2013. године, у двотомној публикацији - Попис
пољопривреде 2012 - Пољопривреда у Републици Србији, коју корисници могу преузети са сајта
Завода и у електронској форми и путем андроид апликације. На основу обраде „Истраживања
структуре прихода и расхода привредних друштава, предузетника и осталих економских субјеката“
објављена је публикација, с тим да добијени резултати представљају основу за израду табела понуде
и употребе које служе за макроекономску анализу, конципирање, праћење и евалуацију економских и
структурних политика.
У оквиру појединих области статистике, као посебно значајне, обављене су следеће развојне
активности: рад на систему националних рачуна за 2011. и 2012. годину; рад на обрачуну бруто
домаћег производа (БДП) расходном и производним методом у текућим и сталним ценама; рад на
имплементацији SNA 2008/ESA 2010 стандарда; обрачуни регионалног БДП-а на нижем
територијалном нивоу; квартални обрачуни БДП-а за последњи квартал 2012. и три квартала 2013.
године, по производном методу, у текућим и сталним ценама претходне године; урађени су пробни
обрачуни у сталним ценама кварталног БДП-а по производном приступу методом дефлације, као и
пробни обрачуни кварталног БДП-а у текућим ценама са новим изворима података; објављени су
обрачуни трошкова за заштиту животне средине; урађени су основни индикатори рачуна
материјалних токова за период од 2001. до 2012. године за Републику Србију; спроведено је пилот
истраживање о издацима за здравство у оквиру домаћинстава, као и истраживање о структури
прихода здравствених установа, предузетника и пословних субјеката који се баве продајом
медицинско-техничких помагала; унапређена је методологија израде економских рачуна за
пољопривреду, као и методологија обрачуна цена и индекса цена у пољопривреди; спроведено је
истраживање о економском утицају социјалних предузећа; настављен је рад на паритетима куповне
моћи, достизању минимума стандарда за обрачун хармонизованог индекса потрошачких цена и
започет је рад на пројекту за обрачун индекса цена станова; извршенo je прерачунaвањe временских
серија индекса индустријске производње и индекса промета у индустрији на нову базну 2010. годину
за индустрију укупно, секторе, намену и области (период 2000−2012. година); примењена је
Номенклатура индустријских производа која је у потпуности усаглашена са стандардима ЕУ; израда
појединачних годишњих енергетских биланса и укупног енергетског биланса за Републику Србију;
обезбеђивање краткорочних индикатора из области економских статистика; рад на кварталним и
годишњим показатељима у области структурних економских статистика са подацима о пословању
привредних друштава и предузетника; урађене су припреме за спровођење Анкете о страним
туристима и посетиоцима; обрада података спољне трговине по новој верзији царинске тарифе и
обрачун законских и примењених царинских стопа за потребе Интегрисане базе података Светске
трговинске организације; започет је рад на усклађивању методологија из области речног, друмског и
ваздушног саобраћаја са стандардима ЕУ; рад на индикаторима статистике заштите животне средине,
посебно о потрошњи опасних хемикалија и статистици отпада и управљања отпадом; спроведене су
анкете о потребним вештинама запослених, о корисницима активних мера за запошљавање и о
социјалној помоћи; рад на припреми упитника и методологије, као и на спровођењу истраживања о
приходима и условима живота; обезбеђивање података о употреби информационо комуникационе
технологије у предузећима и домаћинствима; реализација пројекта о пословној клими и потрошњи
становништва, као и анкета о издацима за трошкове образовања, трошкове здравља и издацима за
остале услуге у домаћинствима; унапређење методологија истраживања о запосленима и зарадама
запослених коришћењем података из административних извора; спроведено је истраживање о
трошковима рада; спроведено је пилот истраживање, Десинвентар-База података о губицима
изазваним катастрофама у Републици Србији; започет је рад на ревизији виталне статистике; рад на
пројектима који се односе на међународне миграције; урађене су процене и пројекције становништва
и скраћене апроксимативне таблице морталитета; израда и ажурирање ДевИнфо републичке и
општинске базе са релевантним индикаторима из области економије, здравства, образовања и
социјалне заштите; спроведено је истраживање о коришћењу времена; рад на припреми методологије
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и спровођењу истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Републици Србији;
спровођење анкете о безбедности и криминалу у пословном окружењу; обезбеђивање података из
области правосудне и родне статистике; рад на мапирању образовног система Републике Србије
према новој међународној класификацији образовања; објављени су резултати анкете о образовању
одраслих и истраживања о каријерама доктора наука; рад на просторном регистру и географском
информационом систему; ажурирање статистичког пословног регистра из административних извора
и на основу редовног истраживања о локалним јединицама пословног субјекта; рад на методологији и
реализацији узорака и контроли квалитета података анкетних статистичких истраживања; ажурирање
база временских серија о привредним кретањима у Републици Србији; израда методологије и
увођење система квалитета статистичких истраживања и др. Поред наведеног, званична статистика
обезбеђује и индикаторе за мерење и праћење резултата активности на реализацији миленијумских
циљева развоја (постављених Миленијумском декларацијом Уједињених нација), као и индикаторе
неопходне за мониторинг и реализацију пројекта Стратегије за смањење сиромаштва.
Завод је, ради бољег коришћења података, спровео развојне активности у области
дисеминације и публиковања података, као и унапређења информационе технологије, које се односе
на израду: нових апликација, пројектовање, развој база података, системску подршку и унос
података, а у складу са усвојеним стратегијама развоја у овим областима. У том смислу, врши се
редовно ажурирање веб сајта Завода и дисеминационе статистичке базе података, као и формирање
базе јединствених класификација и шифарника који се користе у спровођењу истраживања.
Дисеминација статистичких податка корисницима врши се путем конференција за штампу, давањем
писаних одговора на захтеве корисника, објављивањем саопштења за јавност и других публикација
на веб сајту Завода у роковима предвиђеним календаром публиковања, штампањем статистичких
публикација и инструмената за спровођење истраживања и др.
Међународна сарадња Завода
била је усмерена на: европске интеграције (попуњавање Евростатове SMIS базе података која се
користи за давање оцене о степену хармонизације званичне статистике земаља кандидата или
потенцијалних кандидата са Европским статистичким системом; израда и праћење реализације
акционог плана на основу препорука LPR мисије Евростата, односно оцењивања усаглашености са
Кодексом праксе европске статистике; учешће у изради Националног програма за усвајање правних
тековина ЕУ; активно учешће на састанцима Унапређеног сталног дијалога и одговарајућим
секторским састанцима и др); рад на пројектима везаним за даљи развој званичне статистике (шест
IPA пројеката; два транснационална програма прекограничне сарадње; Сида пројекти у оквиру
сарадње са шведском статистиком и др); сарадња и обезбеђивање података најзначајнијим
међународним организацијама (Евростат, Међународни монетарни фонд, Светска банка, УНИЦЕФ и
др.) и учешће запослених у раду међународним радних група и скупова, посебно на састанцима
радних група у оквиру Евростата.
Завод је предузео мере на припреми, изради и доношењу докумената од битног значаја за
даљи развој и унапређење рада званичне статистике, и то: Влада је, у складу са одредбама Закона о
званичној статистици, донела Уредбу о утврђивању Плана званичне статистике за 2014. годину, којом
се утврђију истраживања и друге активности званичне статистике у 2014. години, с тим да иста
представља ближу разраду Програма званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године.
Статистичке активности су разврстане по областима статистике и одговорним произвођачима, уз
навођење: кратког садржаја, периода спровођења и референтног периода, метода и извора
прикупњања података, извештајних јединица и рокова за давање података, обавезности давања
података, територијалног нивоа објављивања података, рокова за прве резултате и др.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

2. Директор

Владан Коцић

3. Делокруг

На основу члана 27. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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;
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 хидрометеролошког завода врши
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

Републички хидрометеоролошки завод (у даљем тексту: Завод) је при извршавању
нормативно-правних послова из своје надлежности, у току 2013. године посебну пажњу посветио
завршетку послова у вези са израдом и доношењем 17 подзаконских аката, у складу са одредбама
Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, број 88/10). У
извештајном периоду на предлог Завода, Влада је донела три подзаконска акта, док је пет прописа
донео директор Завода. Настављене су активности на доношењу техничких упутстава и других
интерних аката у циљу ефикаснијег обављања послова из делокруга Завода, а у складу са захтевима
међународних стандарда ISO 9001:2008 и 17025:2006.
Завод је реализовао годишњи Програм развојно-истраживачких и оперативних активности у
области метеорологије и хидрологије. У оквиру овог програма, Завод је у потпуности обезбедио
оперативно функционисање хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења о појави
метеоролошких и хидролошких елементарних непогода који представља интегрални део националног
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Републички штаб за ванредне ситуације је
рад Завода у овој области оценио успешним. У оквиру метеоролошког и хидролошког осматрачког
система који чини основну компоненту хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења, у
складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Уредбом о утврђивању локација
метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа („Службени гласник РС“, број 34/13) и
Уредбом о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада и начина
извештавања државних мрежа метеоролошких станица („Службени гласник РС“ број 123/12),
обезбеђено је спровођење годишњег програма систематских метеоролошких и хидролошких мерења
и осматрања и оперативан рад државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица из
надлежности Завода, и то: 28 синоптичких, односно главних климатолошких и агрометеоролошких
станица, 100 обичних климатолошких и агрометеоролошких станица, једне радиосондажне станице,
462 падавинске станице, радарског центра у Београду и новоуспостављног радарског центра на
Јастребцу, пет реонских хидролошких станица,190 хидролошких станица површинских вода првог и
другог реда, 406 хидролошких станица подземних вода, од којих су три главне станице са 12
пијезометара, 199 станица I реда и 195 станиае II реда. У оквиру наведених државних мрежа
метеоролошких станица, спроведен је програм систематских метеоролошких мерења и осматрања,
која у извештајном периоду обухватају: 245280 часовних мерења; 109500 мерења и осматрања у три
дневна термина; 730 радиосондажних мерења, 168630 дневних мерења и осматрања. Извршен је унос
текућих података метеоролошких, климатских, агрометеоролошких и хидролошких мерења и
осматрања и спроведен годишњи програм контроле квалитета, обраде и архивирања података. У
складу са Уредбом о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2013.годину.
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(“Службени гласник РС “, број 100/12 ), мрежу хидролошких станица површинских вода чинило је
190 станица са следећим програмом систематских мерења: осматрања водостаја и ледених појава на
188 станица, мерења температуре воде на 64 станице, хидрометријска мерења протока воде на 162
станице, хидрометријска мерења проноса суспендованог наноса на пет станица, снимање попречних
профила на 80 станица и падова воденог огледала на 11 станица; свакодневно извештавање о
водостајима, температури воде и леду вршено је на 77 станица, регистровање водостаја на 135
профила, регистровање водостаја аутоматским станицама на 92 профила, регистровање водостаја
аналогним инструментима на 43 профила. У мрежи станица подземних вода у извештајном периоду,
изршено је 36934 мерења нивоа подземних вода и 20690 мерења температуре подземних вода. За
потребе мониторинга квалитативног статуса водних тела вршена су мерења протока на 14 профила и
узорковање подземних вода на 63 хидролошке станице за квалитет вода. Сви подаци извршених
хидролошких мерења као и резултати мерења са атоматских станица, прикуљени су и унети у
хидролошки информациони систем где је извршена контрола и верификација истих.
У складу са међународним обавезама преузетим ратификацијом конвенција и споразума у
области метеорологије и хидрологије, реализована је оперативна међународна размена
метеоролошких и хидролошких података из државне мреже метеоролошких станица (SYNOP, TEMP,
METAR и CLIMAT извештаји) и извештајних хидролошких станица. Обезбеђено је оперативно
прикупљање података сателитских осматрања (у интервалу од 15 минута) и спроведен програм
систематских радарских осматрања на радарском систему МРЛ-5. За потребе оперативног рада
хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорење, Подрегионалног центра за климатске
промене за Југоисточну Европу, и обављање послова метеоролошког и хидролошког обезбеђења
ваздушног, копненог и речног саобраћаја, обезбеђена је непрекидна расположивост око 600000
ажурираних продуката нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела Завода и
релевантних регионалних, европских и светских метеоролошких центара. Реализован је годишњи
план провере техничке исправности и еталонирања метеоролошких инструмената у државној мрежи
станица. У извештајном периоду, Метеоролошка лабораторија је акредитована по стандарду SRPS
ISO/IEC 17025:2006.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама, Законом о метеоролошкој и хидролошкој
делатности и Законом о водама, хидрометеоролошки систем ране најаве Завода је, као део
националног система заштите и спасавања, функционисао у перманентном 24-часовном раду. У
оквиру аналитичко-прогностичког подсистема, редовно су издаване временске, климатске и
хидролошке анализе и прогнозе, као и упозорења о поплавама, шумским пожарима, граду, олујном
ветру и другим опасним временским, климатским и хидролошким условима и непогодама.
Обезбеђено је оперативно функционисање система мониторинга суше на територији Републике
Србије, применом различитих индекса суше. Укупно је издато више од 65.000 информација о
прогнози времена и вода, као и упозорења за подручје Републике Србије, региона и градова. Завод је
за потребе државних органа и бројних привредних и истраживачких организација, и других
корисника израдио и издао: преко 1100 метеоролошких, климатских и агрометеоролошких
извештаја, мишљења, анализа и елабората. У оквиру оперативног програма мониторинга и
прогнозирања климе Републике Србије и Југоисточне Европе, израђено је и објављено око 100
климатских билтена и издато 100 регионалних карата мониторинга климе и климатских прогноза за
Југпоисточну Европу. На основу Закона о водама и Закона о планирању и изградњи, Завод је издао
524 мишљења у поступку издавања водопривредних услова за објекте који имају утицај на воде или
на које воде утичу, 129 хидрометеоролошких услова и услова животне средине у поступку израде
урбанистичких планова и обрадио 139 захтева за издавање хидролошких података.
Реализован
је годишњи програм рада у области ваздухопловне метеорологије и
ваздухопловних метеоролошких услуга за потребе безбедности ваздушног саобраћаја. Израђено је
1095 ваздухопловних метеоролошких билтена, 2920 прогноза значајног времена, 370 билтена за
потребе противградне заштите Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова,
558 билтена за потребе служби одржавања путева, као и оперативна обрада метеоролошких
радарских података за потребе израде прогноза и упозорења.
Ажуриране су базе метеоролошких и хидролошких података и за 2012. годину и објављени
следећи метеоролошки и хидролошки годишњаци, билтени и извештаји Завода: Метеоролошки
годишњак 1, Хидролошки годишњак I- површинске воде и Хидролошки годишњак I1-подземне воде,
Метеоролошки годишњак 2 – Температура земљишта, Фенолошки годишњак и годишњи преглед
Резултата мерења испаравања са слободне водене површине – класе А и релевантних метеоролошких
параметара. Сви
метеоролошки и хидролошки подаци који се оперативно прикупљају из
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националног метеоролошког и хидролошког осматрачког система и аналитичко-прогностички
продукти Завода су постављени на сајт страници Завода (http://www.hidmet.gov.rs) и Националног
климатског центра који извршава функције Подрегионалног центра за климатске промене за
Југоисточну Европу (http://www.seevccc.rs), као и на друштвеним мрежама на којима се објављују
актуелне хидрометеоролошке информације, прогнозе и упозорења.
У циљу унапређења метеоролошког, климатског и хидролошког прогностичког система и
ефикаснијег праћења времена, климе и вода и оцене стања климатских промена и водних ресурса на
територији Републике Србије, настављен је програм развојно-истраживачких активности у области
метеорологије, хидрологије и климатских промена. У оквиру ове компоненте годишњег Програма
Завода, реализовани су послови експерименталне провере нових верзија нумеричких
метеоролошких, климатских и хидролошких модела и њихово укључивање у оперативан рад , као и
софтверских система за архивирање и управљање базама података (регионални NMMB модел за
петодневне временске прогнозе укључен је у оперативан рад марта 2013. године; тестирана је нова
верзија WRF NMM модела који се оперативно користи од новембра 2013 годфине; израђени су
програми за одређивање залеђивања у атмосфери и фронтогенетичких параметра за потребе
ваздухопловних метеоролошких прогноза, одређивање висине снежног покривача и садржаја воде за
потребе хидролошких прогноза и упозорења о појави поплава); настављен је оперативан рад DREAM
нумеричког модела за прогнозу атмосферског транспорта и депозиције сахарског песка и аеросола, у
оквиру Светског система за најаву и упозорења о појави пешчаних и прашинских олуја Светске
метеоролошке организације. Спроведен је програм верификације, детерминистичке и
пробабилистичке оцене прогноза; успостављена је база података моделске климатологије добијених
регионалним климатским моделом RCM-SEEVCCC за период 1981-2010; у оквиру регионалних
пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и Светског програма истраживања климе
настављена су истраживања варијабилности и променe климе у циљу оцене утицаја климатских
промена на поједине секторе привреде и опција адаптације.
Најзначајнији међународни пројекти у чијој је имплементацији учествовао Завод су:
„Drought Management Centre for South East Europe/Центар за управљање сушом за Југоисточну
Европу“ у оквиру Програма транснационалне сарадње у Југоисточној европи, чији је финални
извештај о реализацији усвојен фебруара 2013. године; регионални Пројекат: „Climate of the
Carpathian Region/Клима Карпатског Региона“ који је финансирао Заједнички истраживачки центар
Европске Комисије ( Joint Research Centre –JRC, European Commission), а који је завршен почетком
2013. године; регионални Пројекат „Distributed Research Infrastructure for Hydro
Meteorology/Дистрибуирана истраживачка инфраструктура за хидрометеорологију“, у оквиру Седмог
оквирног развојно-истраживачког програма Европске Комисије (FP7); такође, настављенено је
учешће Завода у реализацији пројекта „Даљи развој и унапређење службе хидролошких прогноза у
Републици Србији/Further improvement and development of flood forecasting services in Serbia“ у
оквиру Програма подршке Краљевине Норвешке подизању капацитета у Републици Србији у
области хидрологије, заштите од поплава и очувања животне средине; настављена је реализација
регионалног Пројекта „Структуирана мрежа за интеграцију знања о клими у оквире политике и
просторног планирања“ (Програм транснационалне сарадње у Југоисточној Европи, пројекат
ORIENTGATE), Пројекта „Заједничко управљање проценом ризика и заштитом од катастрофа у
Дунавској макрорегији“ (Програм транснационалне сарадње у Југоисточној Европи, пројекат
SEERISK), као и реализација Пројекта „Изградња отпорности на природне катастрофе на западном
Балкану и Турској“ чијом реализацијом координирају Светска метеоролошка организација и
Стратегија Уједињених нација за смањење ризика од природних катастрофа (UNISDR), а који се
реализује уз финансијску подршку Европске комисије (фондови за предприступну помоћ ЕУ - IPA).
Завод је извршавајући своје надлежности у области међународне сарадње, у 2013. години
непосредно остварио пуну сарадњу са Светском метеоролошком организацијом (СМО),
Међувладиним панелом Уједињених нација за промену климе, Европским центром за средњерочну
прогнозу времена, Европском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита, Светским
програмом истраживања климе, Групом за осматрања Земље, Европском мрежом националних
метеоролошких служби ЕУ, Дунавском и Савском комисијом за питања безбедности речне пловидбе,
и у сарадњи са другим органима државне управе, учествовао у имплементацији осталих релевантних
међународних конвенција (Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству, Оквирна
конвенција УН о промени климе, Конвенција УН о заштити озонског омотача, Конвенција УН о
биодиверзитету, Конвенција УН о суши и десертификацији, Конвенција о раном обавештавању о
нуклеарним удесима, Конвенција о заштити реке Дунав, Конвенција о заштити и коришћењу
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прекограничних вода и др.). Представници Завода су учествовали у раду 65. заседања Извршног
савета Светске метеоролошке организације и 16. заседања Регионалне асоцијације СМО за Европу,
раду билатералног састанка
посвећеног дефинисању будућег статуса Републике Србије у
ЕУМЕТСАТУ; Закључком Владе Републике Србије 05 број 337-4925/2013 од 18. јуна 2013. године,
утврђена је Основа за приступање Републике Србије Европском центру за средњорочне прогнозе
времена (ECMWF).
Најзначајније активности Завода у погледу регионалне сарадње односе се на обезбеђење рада
и извршавање оперативних, развојно-истраживачких и координационих функција Подрегионалног
центра за климатске промене за Југоисточну Европу, који је 2007. године успостављен у оквиру
Републичког хидрометеоролошког завода, а који је резолуцијом Светске метеоролошке организације
(СМО) у току 2009. године званично укључен и оперативно функционише као интегрални део
Европске мреже регионалних климатских центара СМО. Завод је наставио активности на јачању
билатералне сарадње у области метеорологије и хидрологије са националним хидрометеоролошким
службама Немачке, Руске Федерације, САД, Италије, Македоније, Грчке, Бугарске, Мађарске,
Словеније, Црне Горе, Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине),
Француске и са другим партнерским институцијама из Европе и САД. Током 2013.године Центар је
био модератор он-лајн деветог Форума за климатске изгледе за Југоисточну Европу (SEECOF-9) и
коорганизатор Десетог Форума SEECOF-10, одржаног у Београду новембра 2013. године. У складу са
одлукама Светског метеоролошког конгреса, Завод је јануара 2013. године започео извршавање
опретивних функција Националног и Регионалног центра за сакупљање и продукцију података и
продуката који се односе на локалне и регионалне климатске промене у Југоисточној Европи (WIS
NC и DCPC).
Завод
је организовао девет међународних скупова у сарадњи са међународним
метеоролошким организацијама и донаторима регионалних пројеката.
У оквиру средњерочног Програма модернизације Републичког хидрометеоролошког завода за
период 2013–2017. године, Завод је у току 2013. године због недовољних средстава реализовао само
мањи део годишњег плана и то: успостављен је нови Метеоролошки радарски центар на Јастребцу у
сарадњи са Министарством одбране и Министарством за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
током извештајног периода инсталирано је и активирано пет нових аутоматских станица; извршена је
реконструкција водомера на 33 хидролошке станице и реконструкција објеката на две хидролошке
станице; реконструисане су станичне белеге на 45 хидролошких станица и извршени радови на
одржавању 10 пијезометара. Извршено је укупно 473 контрола и интервенција на објектима и опреми
хидролошког осматрачког система. Спроведене су активности и поступци у вези са унапређењем
међународног стандарда управљања квалитетом ISO 9001:2008, и реакредитацијом Метеоролошке
лабораторије за еталонирање и калибрацију метеоролошких инструмената по стандарду SRPS
ISO/IEC 17025:2006. Настављене су активности на имплементацији хидролошког информационог
система KISTERS – WISKI.
У току 2013. године, због недовољних средстава само делимично је спроведен програм
одржавања и реконструкције постојећих објеката државне мреже хидролошких и метеоролошких
станица и управне зграде Завода.
Спроведен је годишњи план извршења правних, општих, финансијско-материјалних и
књиговодствених послова, као и послова заштите на раду, одржавања архивске грађе Завода,
информисања јавности у складу са прописима.
Са аспекта реализације плана развоја људских ресурса Завода, посебан значај имају Програми
обуке и образовања Светске метеоролошке организације, Европског центра за средњерочне прогнозе
времена, Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита, Европске мреже
метеоролошких служби, постојећи међународни центри обуке специјализовани за поједине области
метеорологије и хидрологије, као и билатерални програми и пројекти техничке сарадње. Према
програму општег стручног оспособљавања запослених за 2013 реализовано је: 24 интерне обуке са
више од 500 полазника, осам on-line обука са 18 полазника; 26 државних службеника учествовало је у
15 обука у организацији Службе за управљање кадровима; 34 државна службеника учествовало је у
24 обуке у организацији међународних институција, а програм додатног образовања спроведен је за
осам државних службеника.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА
Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
34/13
12. април

Референтни
документ

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредбa о утврђивању
локација метеоролошких
и хидролошких станица
државних
мрежа
и
заштитних
зона
у
околини тих станица,
као и врсте ограничења
која се могу увести у
заштитним зонама

II
Члан 21. став 4.
Закона
о
метеоролошкој
и
хидролошкој
делатности
(„Службени гласник
РС“ број 88/10 ) 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 и 72/12)

III
Уредбом се уређује државни
метеоролошки и хидролошки
осматрачки систем Републике
Србије
који
представља
основну
компоненту
националног
хидрометеоролошког система
ране најаве и упозорења о
појави
метеоролошких
и
климатских и хидролошких
екстремних
појава
и
елементарних непогода у
циљу превентивне заштите
живота људи и материјалних
добара

2.

Уредба о утврђивању
накнаде за пружање
услуга
из
области
метеоролошке
и
хидролошке делатности

Члан 15. став 3. и члан
33. став 5. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој
делатности
(„Службени гласник
РС”, брoj 88/10”) 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 и 72/12)

Уредбом се утврђује висина
накнаде за стручне услуге из
метеоролошке и хидролошке
делатности које се обављају
преко
обима
који
се
финансира
из
буџета
Републике Србије

37/13
24. април

Национална
стратегија
заштите
и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија
одрживог развоја

3.

Уредба о утврђивању
Програма
метеоролошких
и
хидролошких развојноистраживачких
активности за период
2013. до 2017. године

Национална
стратегија
заштите
и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија
одрживог развоја

Закључак
05 број 337- 4925/2013
од 18. јуна 2013. године

Уредбом
се
утврђује
петогодишњи
Програм
метеоролошких
и
хидролошких
развојноистраживачких активности у
складу
са
стратешким
документима
Светске
метеоролошке организације и
европским
развојноистраживачким програмима
из области метеорологије,
климатских
промена
и
хидрологије
Утврђена је
Основа
за
приступање Републике Србије
Европском
центру
за
средњерочне
прогнозе
времена (ECMWF)

106/13
5. децембар

4.

Члан 25. став 2.
Закона
о
метеоролошкој
и
хидролошкој
делатности
(„Службени гласник
РС“ број 88/10 ) 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 и 72/12)
Члан 6. став 1. Закона
о закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, брoj 32/13) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени

/

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
заштите
и
спасавања
у
ванредним

Ред.
бр.

1.

V
Национална
стратегија
одрживог развоја
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5.

Закључак
05 број 037-6684/2013 од
9. августа 2013. године

гласник
РС”,
бр.
55/05,
71/05
–
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Члан 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)

ситуацијама

Прихваћена је Платформа за
учешће делегације Републике
Србије
на
Регионалној
конференцији (RECO) и 16.
заседању
Регионалне
асоцијације
VI
Светске
метеоролошке организације
(RA-VI), Хелсинки, Финска,
10 – 17. септембар 2013.
године

/

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
заштите
и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта
I
1. Правилник о мерама које се
предузимају
у
циљу
заштите
хидрометеоролошког
информационог система и
начину давања сагласности
на приступ том систему

Правни основ

Референтни
документ

II
Члан 35. став 3. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој
делатности
(„Службени гласник РС“
број 88/10 )

III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
20/13
1. март

2.

Правилник
о
начину
кодирања, евидентирања и
прикупљања података из
државног
хидролошког
осматрачког система

Члан 19. став 5. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС“
број 88/10 )

/

20/13
1. март

3.

Правилник
о
начину
примене
методама
хидролошких мерења и
осматрања

/

20/13
1.март

4.

Правилник о начину и
периодичности
провере
техничке
исправности
инструмената и опреме из
државног метeоролошког и
хидролошког осматрачког
система

Члан 19. став 5. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС“
број 88/10 )
Члан 20. став 6. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС“
број 88/10 )

/

50/13
6. јун

5.

Правилник
о
начину
израде,
издавања
и
достављања
ванредних
метеоролошких
и
хидролошких
информација и упозорења

Члан 24. став 6. Закона о
метеоролошкој
и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС“
број 88/10 )

/

96/13
1. новембар
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2.

Назив

Резултат

I
Програм
развојноистраживачких
и
оперативних активности
у области метеорологије
и хидрологије

II
Спроведен
програм
систематских метеоролошких и
хидролошких
мерења
и
осматрања у државној мрежи
метеоролошких и хидролошких
станица и међународна размена
података;
обезбеђен
перманентан
рад
хидрометеоролошког система за
ране најаве и упозорења и
унапређено функционисање овог
система у оквиру оперативних
хидрометеоролошких
система
Европске уније (meteoalarm,
hydroalarm); обезбеђен стабилан
рад аналитичко-прогностичког и
телекомуникационог система и
унапређен
аналитичкопрогностички систем увођењем
глобалног NMMB модела у
оперативан
рад;
извршен
програм
ваздухопловних
метеоролошких услуга у складу
са међународним регулаторним
документима;
спроведен
програм мониторинга климе и
израде сезонских прогноза за
територију Републике Србије и
регион Југоисточне Европе;
развијена
и
укључена
у
опеаративан рад нова генерација
климатских модела; обезбеђено
извршавање
основних
оперативних и истраживачких
функција Подрегионаног центра
за
климатске
промене
за
Југоисточну Европу; обезбеђена
оперативна
повезаност
са
међународним метеоролошким и
климатским центрима Светске
метеоролошке организације и
извршене међународне обавезе
размене
метеоролошких,
хидролошких и климатских
података
и
информација;
ажуриране базе података и
објављени метеоролошки
и
хидролошки годишњаци за 2012.
годину;
извршен
план
пројектних активности у оквиру
5 међународних пројеката који
се финансирају из фондова ЕУ.

Регионални

пројекат

Унапређење

прогностичких

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
109.945.916
04
RSD

06

3.377.413
RSD
5.782.953
RSD
(50.173 ЕУР)

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

13
162.228
RSD

06

3.142.538 RSD

Национална
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„Центар за управљање
сушом за Југоисточну
Европу“
(DMCSEE),
који је реализован
у
оквиру
Програма
транснационалне
сарадње у Југоисточној
Европи у периоду 20092012. година

3.

4.

5.

6.

Регионални
пројекат
„Структуирарана мрежа
за интеграцију знања о
клими у политику и
просторно планирање“
(ORIENTGATE), који се
реализује
у
оквиру
Програма
транснационалне
сарадње у Југоисточној
Европи у периоду 20122014. година
Регионални
пројекат
„Заједничко управљање
проценом
ризика
и
приправношћу
на
катастрофе у Дунавској
макрорегији“ (SEERISK)
који се реализује у
оквиру
Програма
транснационалне
сарадње у Југоисточној
Европи у периоду 20122014. година
Пројекат „Распоређена
научно-истраживачка
инфраструктура
за
хидрометеорологију“
(DRIHM) , који се
реализује
у
оквиру
Оквирног
програма
Европске Комисије (EC
FP7
Framework
Programme) у периоду
2011-2015. година
Пројекат
„Клима
карпатског
региона“
(CARPATCLIM), који се
реализује на основу
Уговора склопљеног за
Заједничким
истреаживачким
центром
Европске
Комисије
(JRC)
у
периоду
2010-2013.
година

продуката у вези са сушом –
увођење оперативне прогнозе
услова
влажности
са
вероватноћом појаве екстремне
суше за три месеца унапред за
регион Југоисточне Европе;
публиковање
завршне
публикације
пројекта;
дисеминација информација о
достигнућима пројектима и
унапређених
оперативних
продуката
корисницима
у
земљи.
Израда и дистрибуција детаљног
упитника ради сагледавања
стања у погледу примене
индикатора климатских ризика у
региону.

Учешће
у
регионалногм
усаглашавања методологије за
процену
ризика
природних
катастрофа
и
прикупљање
метеоролошких
и
других
података неопходних за израду
мапа ризика.

(27.265 ЕУР)

стратегија
одрживог развоја;
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

674.060
RSD
(предфинансир
ање ИПА
пројеката)

Национална
стратегија
одрживог развоја;
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

935.751
RSD
(предфинансир
ање ИПА
пројеката)

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија
одрживог развоја

Тестирање метеоролошких и
хидролошких модела у прогнози
поплава
кроз
нумеричке
експерименте на подацима за
одабрани слив и епизоду са
интензивним падавинама са
циљем унапређења хидрометеоролошког система за ране
најаве и упозорења.

06

3164 000
RSD
(28.000 ЕУР)

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама;
Национална
стратегија
одрживог развоја

Хомогенизацију, прекограничну
хармонизацију
података,
креирање поља климатских
параметара,
инсталацију
и
подешавање
информатичке
опреме и регистрацију web
домена дигиталног атласа климе
Карпатског региона

06

2.133.504 RSD
(18.510 ЕУР)

Национална
стратегија
одрживог развоја;
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

2. Директор

Зоран Крејовић

3. Делокруг

На основу члана 28. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Републички геодетски завод обавља стручне послове и послове државне
управе који се односе на: државни премер и катастар и упис права на
непокретностима и њихову обнову и одржавање; израду основне државне карте;
одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање
зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова; вођење
регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта; утврђивање
катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; повезивање геодетских
мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама; израду
и развој геодетског информационог система; вођење архива техничке документације
државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом.
Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и
аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика
електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске
варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и
процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе;
проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних
параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног
магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање
и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја
магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу;
проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање,
одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним
станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и
израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и
уређаја, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичког
геодетског завода врши Министарство грађевинарства и урбанизма.

Републички геодетски завод (у даљем тексту:Завод) је у области одржавања катастра
непокретности решио 631.324 управних предмета, издао 100.103 копије планова катастарских
парцела и 1.340.275 преписа листова непокретности, извода и уверења. На укупан број донетих
првостепених управних решења уложено је 5627 жалби, односно 0.89%, што говори о квалитету
одлука у првостепеном поступку.
После ступања на снагу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, број 25/13) и Правилника о условима,
начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима („Службени гласник РС”, број
31/13) на које се примењује предметни закон, Завод је у циљу једнообразне примене наведених
прописа одржао радионице на Фрушкој Гори, Ужицу, Нишу, Крагујевцу, Панчеву, Тари и Сокобањи.
У поступку примене Закона, од надлежних органа локалне самоуправе преузето је 627.264 предмета,
од којих је у службама за катастар непокретности заведено укупно 551.797 предмета. Поступајући по
предметима донета је првостепена одлука у форми решења за 75.662 предмета и израђено је 138.184
закључака.
Израда дигиталних катастарских планова обавља се према годишњем плану рада Завода, а у
складу са пројектним решењима и динамичким плановима. Закључно са 31.12.2013. године
дигитални катастарски план је израђен и стављен у службену употребу за укупно 2329 катастарских
општина или 52%.
Завод је у јуну 2013. године успешно реализовао мерења у оквиру европске кампање CEGRN
2013. Кампањом су обухваћена мерења на перманентним станицама (epoch stations) у Суботици,
Лозници, Горњем Милановцу, Пријепољу и Лесковцу, као и мерења на перманентним станицама у
Пландишту, Шапцу, Књажевцу и Новом Пазару, које су планиране за укључење у EPN мрежу
(European Permanent Network). Централна европска GPS геодинамичка референтна мрежа (Central
European GPS Geodynamic Reference Network – CEGRN) основана је у оквиру пројекта CERGOP 1994,
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у који је укључено 14 института из 13 земаља средње и источне Европе, а под координацијом
Института за космичка истраживања (Institut für Weltraumforschung-IWF) Аустријске академије наука
у Грацу. Пројекат CERGOP 1994 првенствено се бави проучавањем кретања земљине плоче у
централном делу Европе и обухвата површину од 15% површине континента. Циљ пројекта је да се
утврде померања одабраних тачака у сеизмички активним подручјима у периоду дужем од десет
година.
Контролни центар Активне геодетске референтне основе Србије (АГРОС) је један од 16 LAC
центара (Local Analysis Centres) eвропске мреже перманентних GNSS станица (EUREF Permanent
Network - EPN). Током 2013. године LAC центру Републичког геодетског завода додељено је од
стране EPN координатора (Analysis Coordinator) нових девет станица, тако да Контролни центар
АГРОС анализира укупно 55 GNSS станица у Европи.
INSPIRATION пројекат, који је започет 1. јануара 2012. године, завршен је 31. децембра 2013.
године. Главни циљ пројекта био је промоција инфраструктуре просторних података и њеног даљег
развоја у земљама западног Балкана ради имплементације INSPIRE директиве.
Главни резултати пројекта, по компонентама, су следећи:
- анализа институционалног и правног оквира;
- изградња капацитета и пренос знања;
- подизање свести и комуникација.
INSPIRATION пројекат допринео је бољој регионалној сарадњи између држава корисница,
бољем планирању законодавног оквира, подизању свести јавности о инфраструктури просторних
података у земљама западног Балкана и координацији будућег SDI развоја у земљама западног
Балкана.
Завод је у 2013. години наставио рад у Мешовитим комисијама за обнављање, обележавање и
одржавање граничне линије и граничних ознака на државној граници између Републике Србије и
Румуније и на државној граници између Републике Србије и Мађарске.
У 2013. години започет је пројекат „Размена катастарских података између Београда и
Приштине” чији је циљ скенирања катастарске документације (преко 12 милиона страница
документације, преко 130.000 фотоскица и преко 7.400 планова) са подручја Аутономне покрајине
Косово и Метохија.
На 44. Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу – УЧИЛА, Завод је
добио златну таблу за картографску публикацију "Велика географска открића". Публикације је
намењена образовном процесу у основној школи у настави из предмета Историја.
Од марта 2013. године Завод је отпочео преговоре са тимом за Земљишне реформе при
Светској банци ради финансирања Пројекта управљања непокретностима у Србији. Циљ овог
пројекта је спровођење реформе у сектору земљишне администрације и унапређење администрације
и управљања земљиштем. Резултати пројекта се односе на успостављање јединственог и
транспарентног система за масовну процену вредности непокретности у циљу унапређења
опорезивања непокретности, усмеравање и поједностављивање поступка издавања грађевинских
дозвола, јачање система е-управе омогућавањем on-line коришћења података који се односе на
непокретности и на изградњу институционалних капацитета за спровођење ових реформи.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Закон
о
допунама
државном
катастру

I
изменама
Закона
премеру

Опис

и
о
и

II
Законом о изменама и допунама
Закона о државном премеру и
катастру, уређена су звања и
плате
државних службеника
геодетске
струке
на
извршилачким радним местима у
Заводу;
либерализовани
су
услови за издавање геодетских
лиценци, као и лиценци за рад

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
65/13
25. јул

Референтни
документ
V
/
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геодетских
организација;
прецизиран је временски период
за који Завод може одузети
геодетску лиценцу и забранити
извођење геодетских радова лицу
које не изводи радове у складу са
Законом; уместо накнаде уведене
су таксе за пружање услуга
Завода, прописано је ко и у којим
случајевима се ослобађа плаћања
таксе
и
дато
овлашћење
директору
Завода
да
подзаконским актом пропише
висину таксе за услуге Завода;
прописано је да Завод врши
инспекцијски надзор над радом
правног субјекта који се бави
издавањем
картографских
публикација и прописана су
овлашћења инспектора у вршењу
надзора; прописана је новчана
казна за прекршај ако правно
лице изда или стави у промет
картографску публикацију без
претходно
прибављене
сагласности Завода

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Одлука
о
промени
границe
катастарских
општина Стублица и
Брезовица

II
Члан 43. став 2.
Закона о државном
премеру и катастру
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 18/10 и
65/13) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 2.
Закона о државном
премеру и катастру
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 18/10 и
65/13) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

III
Мења се граница између
катастарских
општина
Стублица
и
Брезовица,
општина Трстеник, тако да се
катастарској
општини
Брезовица припаја катастарска
парцела
број
1717
из
катастарске
општине
Стублица, у површини од 1 ha
до 20 а 97 м2

Одлука
о
промени
границe
катастарских
општина Капиџија и
Паруновац

Мења се граница између
катастарских
општина
Капиџија и Паруновац, град
Крушевац,
тако
да
се
катастарској
општини
Паруновац
припајају
катастарске парцеле број:
1440/1, 1440/2, 1440/3, 1440/4,
1440/5, 1440/6, 1440/7, 1440/8,
1440/9,
1440/10,
1440/11,
1440/12,
1440/13,
1441/1,
1441/2, 1442/1, 1442/2, 1443,
1444, 1446/1, 1446/2, 1446/3,
1446/4 i 1446/5 из катастарске

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
72/13
14. август

72/13
14. август

Референтни
документ
V
/

/
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3.

Одлука
о
промени
границe
катастарских
општина Накучани и
Љутовница

Члан 43. став 2.
Закона о државном
премеру и катастру
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 18/10 и
65/13) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

4.

Уредбa о престанку
важења Уредбе о висини
накнаде за коришћење
података премера и
катастра и пружање
услуга
Републичког
геодетског завода

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 и 72/12)

општине Капиџија у укупној
површини од 4 ha 92 a 41 м2
Мења се граница између
катастарских
општина
Накучани
и
Љутовница,
општина Горњи Милановац,
тако да се катастарској
општини
Љутовница
припајају катастарске парцеле
бр. 926/6, 955/1 и део
катастарске
парцеле број
926/5 из катастарске општине
Накучани у укупној површини
од 4 а 43 м2.
Ова област, која је до сада
била дефинисана Уредбом,
сада је уређена правилником у
складу са Законом о државном
премеру и катастру

72/13
14. август

/

116/13
26. децембар

/

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

I
II
1. Правилник о висини таксе за Члан 181. тачка 12а)
пружање услуга Републичког Закона о државном
геодетског завода
премеру и катастру
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 18/10 и 65/13)

Референтни документ
III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
116/13
26.децембар

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I
Програм:
Државни премер,
катастар и топографскокартографска делатност

II
Стављен у службену употребу
дигитални катастарски план у
475 катастарскихопштина;
настављени су радови на изради
основне државне карте (ОДК) за
подручја Јагодине, Бора, Палића
и Ниша (укупне површине
49.800 ха); настављени су
радови на изради топографске
карте 1:20.000 за подручје
јужног дела територије
Републике Србије

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
3.995.469.691
RSD

Референтни
документ
IV
/
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1.1

Пројекат :
Инфотера географски
информациони систем
(IGIS)

1.2

Пројекат:
Размена катастарских
података између
Београда и Приштине

2.

Програм:
Геомагнетизам и
аерономија

Реализовано је аерофотограметријско снимање за 92 градска
подручја, укупне површине 2880
km2 (резолуције 10 cm) и за 95%
територије Републике Србије
(изузимајући површину АП
Косово и Метохија), укупне
површине 74 400 km2
(резолуције 40 cm); израђен је
дигитални ортофото (ДОФ)
резолуције 10 cm за 688 km2;
реализовано је 80% активности
на изради дигиталног модела
терена (ДМТ) тачности 15 cm и
грида 1 m за плавно подручје
реке Тисе у површини од 2920
km2; израђене су карте
земљишног покривача,
коришћењем SPOT5 сателитских
сцена епохе 2011 за подручја:
Општине Власотинце површине
1844 km2; Северо-источног дела
општине Пирот површине 226
km2; Западног дела територије
Републике Србије површине
3970 km2; Општине Инђија,
Старе Пазове и Пећинаца и шире
околине Београда површине
10033 km2;Општине Обреновац
површине 600 km2; израђене су
карте пољо-привредног
земљишног покривача,
коришћењем SPOT5 сателитских
сцена епохе 2011 и 2012 за
подручја: Централног дела
Војводине површине 3338 km2;
Централног дела Србије
површине 2842 km2; Општине
Бечеј површине 600 km2;
израђене су специјалне тематске
карте: Карта суше: подручје
општине Бечеј за 2012. годину,
површине 600 km2; Карта
природних станишта: подручје
општине Обреновац за 2011.
годину, површине 600 km2
Адаптиран и опремљен
канцеларијским намештајем
пословни простор (објекат
Завода на локацији Грмеч - Нови
Београд); извршена обука
додатно ангажованих стручњака
за послове дигитализације;
скенирано 40% катастарске
документације (катастарски
планови, скице/фотоскице и
остала документација) за
подручје АП Косово и Метохија
Ажурирана база годишњих
параметара и података са
опсерваторија; обављена
међународна размена података
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2. Директор

Братислав Пејковић
Јован Кривокапић, од 30. априла 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 29. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену
евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и
вредности) у државној својини и обавља стручне послове и послове државне управе
који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп
непокретности у државној својини; спровођење мера заштите државне имовине
путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања
и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање средствима у
државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење стамбених
зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у
државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о
наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.

У периоду јануар–децембар 2013. године у Републичкој дирекцији за имовину Републике
Србије заведено је 15690 нових предмета, на предлог Дирекције Влада је донела 223 закључка, извршена
је експедиција 19280 дописа (од чега Министарствима и другим институцијама 3697 дописа, осталим
подносиоцима захтева 15583 дописа).
У вези са финансијском реализацијом послова у погледу располагања и управљања државном
имовином, у извештајном периоду наплаћени су приходи и примања динара и то:
-200.000,00 динара по основу продаје тендерске документације у вези оглашавања издавања у закуп
непокретности на Граничном прелазу Хоргош и продаје тендерске документације за оглашавање продаје
грађевинског земљишта;
-101.075.247,00 динара по основу издавања у закуп непокретности бивше Државне заједнице
Србија и Црна Гора (пословни простор, станови, гараже, откуп станова и гаража, отплате стамбеног
зајма);
-581.467.882,00 динара по основу издавања у закуп осталог пословног простора, (пословним
банкама и другим правним лицима на територији Републике Србије), узимајући у обзир и приходе од
издавања у закуп простора војне имовине;
-171.062.700,00 динара по основу продаје непокретности у државној својини;
- 90.869.881,00 динара по основу отуђења војне имовине, у складу са реализацијом Мастер плана.
-63.519.428,00 динара од продаје станова који користе државни органи и организације, у складу са
Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника
средстава у државниј својини. Закључено је 528 уговора, откупљено је у целости 37, тако да је активно
491 уговора са роком отплате 20 година.
-10.123.507,00 динара, по основу откупа станова у складу са Уредбом о решавању стамбених
потреба куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана.
Закључено је укупно 67 уговора, са роком отплате 20 година. Један је откупљен у целости.
-747.362,00 динара по основу издавања у закуп станова које користе ратни инвалиди и породице
палих бораца, у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба ратних инвалида и породица палих
бораца. Закључено је 32 уговора о закупу на период закупа од 10 година;
-2.523.322,00 динара, по основу примања од продаје покретних ствари у складу са Уредбом о
поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник“, бр.98/10 и 51/11);
- 670.498,00 динара, остали приходи буџета
- 89.239.322,00 динара, приходи и примања од продаје и давања у закуп грађевинског земљишта у
складу са Уредбом о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Службени гласник РС“, број 67/11).
У Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије у извештајном периоду евидентирано је
40.223 јединица непокретности, исказне вредности 102.464.494.400,60 динара, тако да је на дан 31.12.2013.
године у јединственој евиденцији Дирекције, евидентирано укупно 500.872 јединица непокретности,
укупне вредности 646.615.831.519,89 динара.
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Током године је запримљено 577 правоснажних решења Агенције за реституцију о враћању
непокретности из државне својине подносиоцима захтева. С тим у вези извршено је ажурирање промена у
јединственој евиденцији непокретности у државној својини искључивањем 821 јединице непокретности по
основу реституције.
У извештајном периоду евидентиран је престанак државне својине за 8.859 јединица непокретности, а
за 23.255 јединица непокретности издате су потврде да су непокретности пријављене за јединствену
евиденцију непокретности у државној својини сагласно закону, а што представља предуслов за промену
титулара јавне својине са Републике Србије на јавну својине АП и јединица локалне самоуправе
достављањем правноснажних решења о упису права јавне својине за одређене непокретности од стране
надлежних служби РГЗ-а.
У периоду јануар–децембар 2013. године, издато је 1.973 потврде којима је потврђено да је 23.255
јединица непокретности пријављено за јединствену евиденцију непокретности у државној својини,
сагласно закону, као и да 18.477 јединица непокретности није било предмет пријава одузете имовине.
Такође, у истом периоду, евидентирано је да је на 7.930 јединица непокретности успостављена јавна
својина АП и јединице локалне самоуправе.
У 2013. години, настављено је спровођење укњижбе државне својине у корист Републике Србије на
непокретностима које су стечене по сили закона (Закона о наслеђивању, Закона о промету
непокретности, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о стечају) или правним
пословима, као и упис заложног права-хипотеке на становима који су предмет купопродајних уговора
закључених са физичким лицима у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини. Имајући у виду чињеницу,
да се у извесном броју случајева нису стекли законски услови за укњижбу предметних непокретности на
целој територији Републике Србије (није извршен упис објекта у катастру непокретности или није
извршено етажирање објекта, недостаје валидна правна документација потребна за укњижбу и др.), као и
да је уочен дужи протек времена за одлучивање Републичког геодетског завода по конкретним захтевима
Дирекције за укњижбу, наведени послови укњижбе се обављају континуирано уз ургенције надлежним
органима за поступање по захтевима Дирекције.
Иако је рок за враћање документације сагласно чл.64. Законом о враћању одузете имовине и
обештећењу истекао, у извештајном периоду уочен је знатан број захтева бивших подносилаца пријава
одузете имовине, односно наследника, да им се документација врати због промене адресе или промене
пуномоћника, а нарочито имајући у виду истицање законом прописаног рока (01.03.2014.године) за
подношење захтева за враћање имовине Агенцији за реституцију.
У извештајном периоду предузете су даље активности на реализацији закључка којим је Влада
усвојила Мастер план располагања непокретностима у државној својини које нису неопходне за
функционисање Војске Србије, и донето је 24 закључка Владе кои се односе на отуђење и пренос права
авне својине на јединице локалне самоураве.
Посебно треба напоменути да је у циљу реализације Закључка Владе 05 број 464-1162/2010 од 18.
фебруара 2010. године, којим је Влада одлучила да се за потребе Министарства одбране прибаве
непокретности путем изградње објеката на локацији „Војвода Степа Степановић“ у Београду, на тај
начин што се право извођења радова уступа Грађевинској дирекцији Србије д.о.о., Београд, као
суинвеститору под условом да након завршетка изградње 21% бруто површине новоизграђеног простора
припадне Републици Србији, у 2013. години закључено је два Анекса уговора о заједничкој изградњи
којим је извршено опредељивање дела новоизграђеног простора који се гради на поменутој локацији.
Током године оглашена је два пута продаја војних комплекса и настављене су активности у погледу
праћења реализације закључених уговора о преносу права коришћења односно јавне својине закључених
са јединицама локалне самоуправе.
Припремљенo је и закљученo 65 уговорa и анексa уговора који се односе на располагање становима у
својини Републике Србије. У претходном периоду и даље су настављени започети поступци
закључивања уговора о купопродаји у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државој својини, као и до краја извештајног
периода у складу са истом закључено 54 уговора.
У периоду јануар-децембар 2013. године Дирекција је наставила активно учешће у раду Пројектне
групе за разматрање имовине „Нафтне индустрије Србије“ а.д., Нови Сад у складу са Уговором о продаји
и куповини акција „Нафтне индустрије Србије“ а.д., закљученог између Републике Србије и ОАД
"Гаспром Нефт", у ком смислу је донето шест закључака Владе којима је обухваћено 309 објеката на
којима се преноси право својине са Републике Србије на „Нафтну индустрију Србије“ а.д. Нови Сад.
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У извештајном периоду припремљенo је 63 уговорa и споразумa о утврђивању удела државне својине
применом члана 48. Закона о средствима у својини Републике Србије.
Вредност непокретне имовине, која је у јавну својину Републике Србије прешла по пореском
поступку, сагласно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и другом
законском основу, дате на коришћење органима локалне самоуправе и државним органима и
организацијама износи 333.328.446,4 динара, а с тим у вези је израђено и 16 Закључака, које је донела
Влада Републике Србије.
Вредност покретних ствари, које су у јавну својину Републике Србије прешле по пореском поступку,
дате на коришћење државним органима и организацијама, органима локалне самоуправе и хуманитарним
организацијама износи 57.816.667,46 динара, а с тим у вези израђено је и 11 Закључака које је донела
Влада Републике Србије, 19 Закључака које је донела Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, као и 30 Уговора о давању на коришћење покретних ствари различитим државним органима и
организацијама, јединицама локалне самоуправе и хуманитарним организацијама.
Прилив финансијских средстава у буџет Републике Србије од продаје покретних ствари које су у
јавну својину Републике Србије прешле по пореском поступку износи 2.523.321,60 динара.
Везано за ствари на којима је Република Србија стекла својину на основу члана 154. Закона о стечају,
напомињемо да је на основу документације о идентификацији и попису имовине, која је достављена од
стране локалне самоуправе, а у циљу остваривања имовинских права и интереса Републике Србије, са
јединицама локалне самоуправе - општинама и градовима, на чијој се територији налази имовина,
надлежним за преузимање ствари на привремено чување, до одређивања крајњег корисника или продаје
истих, у периоду од 03.01.2013. до 31.12.2013. године, сачињено 23 Уговора о преносу непокретности и
покретних ствари на привремено коришћење и чување. У овој календарској години је реализовано и
формално преузимање непокретности од стране локалних самоуправа као и поступак вршења контроле
начина коришћења и стања у коме се налазе непокретности које су пренете локалним самоуправама на
привремено коришћење и чување Уговором, у присуству овлашћеног представника Дирекције и у складу
са Уредбом, конкретно за имовину стечајних дужника које се налазе у Ужицу, Зрењанину, Нишу, Руми и
Оџацима. Поступак који спроводи Дирекција у односу на стечајна Решења надлежних Привредних
судова одвија се на основу одредаба Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини.
Како је у најави измена Закона о стечају, за који је примена наведене Уредбе уско везана, Дирекција је
припремила Нацрт нове Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини. Код овог вида
имовине је отпочео поступак располагања за разлику од претходне године, али су и даље актуелне
тешкоће око идентификације те имовине, као и појачана потреба обезбеђивања начина уписа права
својине у јавне књиге, како би Влада располагала имовином за коју има доказ да је у њеној својини.
Тренутно у сарадњи са Републичким геодетским заводом и Републичким јавним правобранилаштвом,
ово питање се решава од случаја до случаја, тако што је основ за упис права Републике Србије на тој
имовини решење стечајног суда и комисијски записник јединице локалне самоуправе, што омогућава
поступање и са стварима из стечајног поступка.
У Дирекцији је евидентирано је евидентирано и 104 захтева ДИПОС-а, који се односе на давање
сагласности за закуп пословног простора на различитим локацијама, као и 26 Закључака Владе
Републике Србије и других мишљења на Закључке у вези финансирања различитих пројеката
Министарства спољних послова Републике Србије. Израђен је коначан списак непокретности, по врсти,
које је Влада закључцима 05 бр.00-295/2009-2 од 16.јула.2009 године, 05 бр. 464-11497/2013 од
10.јануара 2014. године, дала на привремено коришћење, управљање и одржавање Друштву за
изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о., Београд, са стварним стањем и податком о упису у катастар
непокретности. Такође је израђен коначан списак резиденција и репрезентативних зграда у Републици
Србији, са стварним стањем и податком о упису у катастар непокретности. Пред Републичким
геодетским заводом-надлежним службама за катастар непокретности, покренут је појединачним
захтевима, и колективним захтевом, упис права јавне својине Републике Србије на свим
непокретностима, које су поверене Дипос-у д.о.о. на привремено коришћење, управљање и одржавање,
као и на резиденцијама и репрезентативним зградама Републике Србије. Континуираном сарадњом са
надлежним службама за катастар непокретности, у поступку уписа непокретности и права јавне својине
Републике Србије на непокретностима и отклањањем свих нејасноћа уз одржавање интензитета уписа
непокретности и права јавне својине Републике Србије на предметним непокретностима (посебно оних
стеченим по сили закона-у стечају), спроведен је и упис 59 непокретности у катастар непокретности са
својином Републике Србије или/и са корисником државним органом, по чл. 72. став 2., 74. став 1. алинеја
2. и 88. Закона о јавној својини.
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У оквиру Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у
Републици Србији за период 2013-2018.године, предвиђене су мере и активности које треба да спроведе
Дирекција, а то је успостављена потпуна евиденција о имовини у јавној својини и њеним корисницима, која
мера предвиђа израду и редовно ажурирање потпуне евиденције о имовини у јавној својини и њеним
корисницима и њено објављивање. Дирекција је тим поводом дала детаљан извештај о спровођењу мера и
активности. Такође, Дирекција је у оквиру мера и активности наведене стратегије предузела мере и
активности које подразумевају обраду и евиденцију захтева за закључивање уговора о давању у закуп
школских установа чији је оснивач Република Србија, а како би се стекао правилнији увид у обим и
вредност уговорених обавеза школа, као и евентуалне неправилности.
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1. Закључак:
05 број 46-261/2013
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касарне "Цар Лазар"
Крушевац, који чини
терен за фудбал да у
закуп Фудбалском клубу
"Напредак"
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то
1021/5504 идеалних
делова КП 3622 КО
Куршумлија, чији је
досадашњи уписани
носилац права
коришћења ЈВП
"Србијаводе", 14/5504
идеалних делова КП 3622
КО Куршумлија чији је
досадашњи уписани
носилац права
коришћења ОШ
"Даринка Павловић" на
Општину Куршумлија
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корисника опреме за
производњу синтетичких
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Министарство
унутрашњих послова –
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тренинг центра МУП у
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"Митрово Поље"
Закључак Владе 05 Број:
361-346/2006 од 26.
јануара 2006. године и
Закључак Владе 05 Број:
361-346/2006-2 од 8. јуна
2006. године, стављају се
ван снаге. Усваја се
измена Мастер плана
располагања
непокретностима на
територији Републике
Србије које нису
неопходне за
функционисање Војске
Србије
Влада је сагласна да се
део непокретности у
јавној својини Републике
Србије, корисника
Министарства одбране, и
то део војног комплекса
"Танаско Рајић", у Чачку,
да у закуп, на одређено

/

/

/

/

/

/

/

/
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65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
19. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-1594/2013 о јавној својини
од 28. фебруара 2013. ("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

20. Закључак:
05 број 46-1564/2013
од 28. фебруара 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
21. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 46-1631/2013 о јавној својини
од 28. фебруара 2013. ("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
22. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-1595/2013 о јавној својини
од 28. фебруара 2013. ("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

23. Закључак:
05 број 46-1444/2013
од 28. фебруара 2013.
године

24. Закључак:
05 број 46-2060/2013
од 14. марта 2013.

Члан 85. ст. 1. и 2.
Закона о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник

време Фудбалском клубу
"Киндр" из Чачка
Влада је сагласна да се
непокретност у јавној
својини града Краљева
коју чини објекат –
Студентски дом, у
Краљеву, на локацији
Стари аеродром, пренесе
без накнаде у јавну
својину Републике
Србије, корисника
Министарства просвете,
науке и технолошког
развоја, за потребе Дома
ученика средњих школа
из Краљева
Влада је сагласна де се
Министарство правде и
државне управе – Управа
за извршење кривичних
санкција, одреди за
корисника седам
моторних возила

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе –
Основни суд у Пожеги
одреди за корисника
једног моторног возила

/

/

Влада је сагласна да се
за корисника опреме за
производњу синтетичких
дрога, одузете од Крнић
Милета и других, одреди
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекције полицијеУправа криминалистичке
полиције, ради опремања
тренинг центра МУП у
Наставном центру
"Митрово Поље"
Влада је сагласна са
прибављањем у државној
својини непокретности за
потребе Општине
Кикинда и то стан, у ул.
Трг српских
добровољаца бр. 9 од
Недељковић Добринке из
Новог Сада и Француски
Ружице из Кикинде
Влада је сагласна да се
Управа за заједничке
послове републичких

/

/

/

/

/

/
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године

РС", број 72/11) 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 и
72/12)
25. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 46-2061/2013 о јавној својини
од 14. марта 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
26. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-2008/2013 о јавној својини
од 14. марта 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

27. Закључак:
05 број 46-2059/2013
од 14. марта 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
28. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-2015/2013 о јавној својини
од 14. марта 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

органа одреди за
корисника 1 (једног)
путничког возила марке
"Citroen"

Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе –
Основни суд у Сомбору,
одреди за корисника 1
(једног) путничког
возила марке "Peugeot"

/

/

Влада је сагласна да се
део непокретности у
јавној својини Републике
Србије, корисника
Министарства финансија
и привреде – Пореске
управе, коју чини
пословни простор, у
Новом Пазару, на углу
улица 28. новембра и
Реље Крилатице, на КП
910 КО Нови Пазар да на
коришићење, на
одређено време, без
накнаде, Министарству
правде и државне управе
за потребе смештаја
Вишег јавног
тужилаштва и основног
јавног тужилаштва у
Новом Пазару
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства саобраћаја
– Управе за утврђивање
способности бродова за
пловидбу, прибаве 4
(четири) превозна
средства.

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
Републици Србији, за
потребе Универзитета у
Београду, ради
успостављања
Универзитета у природи,
као саставног дела
Универзитета у Београду,
на подручју Резервата
биосфере Голија –
Студеница, парка
природе Голија и
ваздушне бање Ивањица
дају на коришћење, без
накнаде, на неодређено

/

/
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29. Закључак:
05 број 46-2389/2013
од 21. марта 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

30. Закључак:
05 број 351-2319/2013
од 21. марта 2013.
године

Члан 80. став 3. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

31. Закључак:
05 број 46-2323/2013
од 21. марта 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

32. Закључак:
05 број 46-2144/2013
од 21. марта 2013.
године

33. Закључак:
05 број 46-2446/2013
од 28. марта 2013.
године

34. Закључак:

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 43. став 3. Закона

време
Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије, за потребе
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде, прибаве
покретне ствари
неопходне за рад
лабараторије за контролу
сировог млека
Влада је сагласна да се
непокретност, уписана у
ЛН број 1689 КО
Зрењанин I, под бр. Зг. 11
као „зграда здравства –
Одељење гинекологије и
акушерства“ у
Зрењанину у ул. Др Васе
Савић бр. 5, у својини
Републике Србије,
носиоца права
коришћења Опште
болнице "Ђорђе
Јовановић", Зрењанин,
отуђи путем решења
Влада је сагласна да се
покретне ствари у
својини Републике
Србије, које користи
Управа за заједничке
послове републичких
органа, а које чине
грађевинска браварија,
отуђе из јавне својине
Републике Србије
Влада је сагласна да се
заснује хипотека на
непокретности у својини
Републике Србије, на
којој је Јавно предузеће
за стамбене услуге и
топлификацију,
Смедерево носилац права
коришћења, а коју
непокретност чини
управна зграда предузећа
у Смедереву, у улици
Бранка Радичевића 8 у
корист Банка интеса ради
обезбеђења кредита
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства саобраћаја
– Управе за утврђивање
способности бродова за
пловидбу прибаве два
службена теренска
возила за посебне намене
Даје се сагласност на

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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05 број: 023-2538/13
од 28. марта 2013.
године

35. Закључак:
05 број: 46-2716/13
од 5. априла 2013.
априла

36. Закључак:
05 број 46-2768/2013
од 5. априла 2013.
године

37. Закључак:
05 број 46-2773/2013
од 5. априла 2013.
године

38. Закључак:
05 број 46-2717/2013
од 5. априла 2013.
године

о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12) а у вези са
закључком Владе пов.
05 Број 00-295/2009-2 од
16. јула 2009. године,
Закључком Владе 05
Број 954-5485/2009 од 3.
септембра 2009. године
На основу члана 26. и
члана 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), 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 и
72/12) и члана 5. Уредбе
о поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 96. став 9. Закона
о планирању и изградњи
("Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. став 1.
Уредбе о условима,
начину и поступку
отуђења или давања у
закуп грађевинског
земљишта у јавној
својини Републике
Србије, односно
аутономне покрајине
("Службени гласник
РС", бр. 67/11, 85/11,

Програм пословања
друштва за
изнајмљивање
некретнина "Дипос" из
Београда за 2013. год.

Влада је сагласна да се
општина Трговиште
одреди, без накнаде, за
корисника покретних
ствари стечених у
државну својину у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији

/

/

Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије за потребе
Државне ревизорске
институције прибави
једно теренско возило

/

/

Влада је сагласна да се
Управа за заједничке
послове републичких
органа одреди за
корисника путничког
возила.

/

/

Влада је сагласна да
отуђи, непосредном
погодбом, неизграђено
грађевинско земљиште у
својини Републике
Србије ради формирања
грађевинске парцеле
потребне за изградњу
производнх објеката у
корист Предузећа "Tigar
tyres"

/

/
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23/12 и 55/12) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
39. Закључак:
Члан 43. став 3. Закона
05 број 464-3164/2013 о Влади ("Службени
од 12. априла 2013.
гласник РС", бр. 55/05,
године
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
40. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 Број 46-3119/2013 о јавној својини
од 12. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

41. Закључак:
05 број 46-3128/2013
од 12. априла 2013.
године

Члан 84. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
42. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 351-3120/2013 о јавној својини
од 12. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
43. Закључак:
05 број 464-3127/2013
од 12. априла 2013.
године

Члан 82. став 9. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), члан
96. став 10. тачка 2)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр 72/09,
81/09- исправка, 64/10УС и 24/11) ) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05-

Ставља се ван снаге
закључак Владе 05 Број:
464-5981/2011 од 18.
августа 2011. године

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 46-7633/2006 од 17.
августа 2006 године и 05
Број: 46-7633/2006-1 од
12. јула 2007 године, ал.
1. и 2. мењају се и гласе:
"Путничко возило марке
"VOLSWAGEN Passat
TD CL" по почетној
купопродајној цени у
износу од 188620,00
динара";
"Путничко возило марке
"Peugeot 605 SI" по
почетној купопродајној
цени у износу од
199818,00 динара"
Влада је утврдила да,
према документацији
Друштвеног предузећа за
радно оспособљавање и
запошљавање инвалида,
слепих и слабовидних и
других лица "Светлост"
Земун удео државне
својине је 100%

/

/

/

/

Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, путем
реконструкције и
санације, прибави
непокретност коју чини
вертикални надземни
резервоар ФБ-1801 у
кругу Рафинерије нафте
Панчево на КП 3574 КО
Војловица
Влада је сагласна да се
непокретност у својини
Републике Србије,
корисника АД
Железнице Србије , коју
чини објекат на КП
2259/11 КО Бивиље,
отуђи из својине
Републике Србије и
одлучила да се ради
легализације бесправно
изграђених објеката
Привредног друштва за

/

/

/

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

44. Закључак:
05 број 464-3442/2013
од 23. априла 2013.
године

45. Закључак:
05 број 46-3403/2013
од 23. априла 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
46. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-3489/2013 о јавној својини
од 23. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
47. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-3515/2013 о јавној својини
од 23. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о

трговину и услуге
"Милошевић" д.о.о.
Крагујевац путем
размене за станове
постојеће у згради на
делу КП 665/1 КО
Крушевац а које се
налазе у власништву
Милошевић Милана из
Крушевца као оснивача
ПД "Милошевић"
Влада је сагласна да се
део непокретности у
јавној својини Републике
Србије, корисника
Министарства одбране и
то део објекта бившег
Војнотехничког
института, у ул.
Катанићева број 15 у
Београду, постојећег на
кп 1543/1 КоВрачар, као
„пословна зграда за коју
није утврђена
делатност“, коју чине
објекти: КН-2
административнопословна зграда, КН-3
управна зградамеђузграда, КН-5
управна зграда- анекс и
КН-6 стражара, укупне
површине 11.432,71 м2,
дају на коришћење, без
накнаде, Министарству
правде и државне управе
за потребе јавних
тужилаштва у Београду
Влада је сагласна са
прибављањем опреме у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства финансија
и привреде

/

/

/

/

Влада је сагласна са
прибави рачунарска
опрема у својину
Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија и привреде

/

/

Влада је сагласна да се
непокретност у јавној
својини Републике
Србије које чини, у
природи, Градски

/

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

48. Закључак:
05 број 464-3516/2013
од 23. априла 2013.
године

49. Закључак:
05 број 464-3597/2013
од 30. априла 2013.
године

Члан 23. став 1. и члан
27. ст. 1. и 2. Закона о
јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), члан
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) и члан 5. и члан
11. став. 1. и 2. Уредбе о
поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
50. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-3695/2013 о јавној својини
од 30. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
51. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-3599/2013 о јавној својини
од 30. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
52. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-3598/2013 о јавној својини
од 30. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о

стадион Суботица,
постојећа на кат.парц.
број 11030 КО Доњи
Град, дају на коришћење,
без накнаде Граду
Суботици, ради
реконструкције и
одржавања стадиона, на
одређено време
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокретност стечена у
државну својину у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији, коју
чини пословни простор
бр. 1, површине 58 м2, у
приземљу стамбено
пословног објекта у
Ужицу, ул. Милоша
Обреновића бр. 13,
постојећег на кат. парц.
бр. 10650 КО Ужице,
уписан у ЛН бр. 12320
КО Ужице
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокретност коју чини
војни комплекс "Ћимил"
Неготин

/

/

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс - "Ул. Стевице
Јовановића 32", у
Зрењанину

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс – складиште
"Поточиње", Ужице

/

/

Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи осам
моторних возила, која
користи Министарство

/

/
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53. Закључак:
05 број 464-3592/2013
од 30. априла 2013.
године

54. Закључак:
05 број 464-3594/2013
од 30. априла 2013.
године

55. Закључак:
05 број 464-3697/2013
од 30. априла 2013.
године

56. Закључак:
05 број 464-3699/2013
од 30. априла 2013.
године

57. Закључак:
05 број 464-3696/2013
од 30. априла 2013.
године

58. Закључак:
05 број 463-3642/2013
од 30. априла 2013.
године

Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 96. став 1. Закона
о планирању и изградњи
("Службени гласник
РС", број 72/09, 81/09исправка,64/10-УС и
24/11) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник

саобраћаја

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Орлов камен",
у Књажевцу

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс – "Силос –
Творничка улица бр. 14"
у Зрењанину

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Песак" у
Неготину

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Власинајужни део" - касарна у
Сурдулици

/

/

Влада је сагласна да се
из својине Републике
Србије, отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Видровац" у
Неготину

/

/

Влада је сагласна да
отуђи неизграђено
грађевинско земљиште у
својини Републике
Србије и то 122/451
идеалних делова КП
4303/3 КО Крагујевац 3
у корист Драгана

/

/
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РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
и члана 4. став 1. и
члана 5. Уредбе о
условима, начину у
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", број 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12)
59. Закључак:
Члан 27. став 1. а у вези
05 број 464-3762/2013 са чланом 26. став 1.
од 30. априла 2013.
тачка 4) и чланом 29.
године
став 1. Закона о јавној
својини ("Службени
гласник РС", број
72/11), члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
и члана 5. став 1. тачка
1) Уредбе о поступању
са одређеним стварима
у државној својини
("Службени гласник
РС", бр.98/10, 51/11)
60. Закључак:
Члан 96. став 9. Закона
05 број 463-3643/2013 о планирању и изградњи
од 30. априла 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/09, 81/09исправка,64/10-УС и
24/11) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
и члана 4. став 1. и
члана 5. Уредбе о
условима, начину у
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", број 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12)
61. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-1093/2013 о јавној својини
од 20. маја 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,

Живановића из
Крагујевца

Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе
непокретности које чине
КП 4/70 КО Копаоник
површине 709 м2 заједно
са привременим објектом
површие око 100 м2 у
корист најповољнијег
понуђача

/

/

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то:
5236/297171 делу КП
5418 КО Нови Београд,
без накнаде на Град
Београд, ради решавања
топлификације за
топлану Нови Београд

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем у јавну
својину РС, за потребе
Министарства финансија
и привреде – Сектор за
национални фонд за
управљање средствима

/

/
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62.

63.

64.

65.

71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-4091/2013 о јавној својини
од 20. маја 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Закључак:
Члан 43. став 3. Закона
05 број 46-4135/2013 о Влади („Службени
од 20. маја 2013.
гласник РС”, бр. 55/05,
године
71/05-исправка, 101/07,
65/08 и 16/11) и члан
8.3.1. Уговора о продаји
и куповини акција
Нафтне индустрије
Србије а.д. Нови Сад и
ОАД Гаспром Нефт
Петроград Руска
Федерација, а у вези са
Закључком Владе 05
Број: 312-769/2009-1 од
30. децембра 2009.
године и Закључком
Владе 05 Број 467748/2010 од 21.
октобра 2010. године
Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-4094/2013 о јавној својини
од 20. маја 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11), члан
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) и члана 3. и 4.
Уредбе о условима
прибављња и отуђења
непокретности
непосредне погодбом,
давања у закуп ствари у
јавној својини и
поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда ("Службени
гласник РС", бр.24/11),
поводом захтева
Александра Мркића,
Богдана Мркића и
Зорана Мркића, из
Београда
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-4370/2013 о јавној својини
од 4. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о

ЕУ, покретних ствари
које чини рачунарска
опрема
Влада је сагласна да се
неупотребљива,
расходована моторна
возила у јавној својини
Републике Србије, која
користе Министарство
финансија и привреде –
Пореска управа, отуђе из
државне својине, као
старо гвожђе, збирно
Утврђивање 32
(тридестдругог)
делимичног списка
неспорних објеката
"Нафтна индустрија
Србије" а.д. Нови Сад

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својиниРепублике
Србије, који чини
двособан стан, у ул.
Панте Срећковића бр. 25,
размени за непокретност
које чине три стана у
будућем новосаграђеном
објекту на истој локацији
чији инвеститори су
Александар Мркић,
Богдан Мркић и Зоран
Мркић из Београда

/

/

Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини, корисника
Министарства одбране,
дају у закуп, на

/

/
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Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
66. Закључак:
05 број 464-4258/2013
од 4. јуна 2013.
године

Члан 14. став 3. и члан
27. ст. 1. и 2. Закона о
јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

67. Закључак:
05 број 46-4373/2013
од 4. јуна 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

68. Закључак:
05 број 46-4264/2013
од 4. јуна 2013.
године

69. Закључак:
05 број: 46-4456/2013
од 4. јуна 2013.
године

70. Закључак:
05 број 46-4512/2013
од 4. јуна 2013.
године

Члан 26. и члан 27. став
1. Закона о јавној
својини ("Службени
гласник РС", број 72/11)
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 и
72/12)
Члан 84. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

неодређено време,
најповољнијем понуђачу
по спроведеном поступку
јавног надметања,
односно поступку
прикупљања јавних
понуда
Влада је сагласна да се
изврши пренос права
коришћења
непокретности у својини
Републике Србије,
корисника Министарства
одбране, који чини део
војног комплекса
"Камаре З-486"
складиште у Нишу на
Републичку агенцију за
електронске
комуникације, уз накнаду
У Закључку Владе 05
Број: 46-3404/2012 од 24.
маја 2012. године, у
тачки 1. алинеја трећа се
брише.

/

/

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије, за
потребе Министарства
спољне и унутрашње
трговине и
телекомуникација,
односно Јавног
предузећа "Емисиона
техника и везе", као
крајњег корисника,
покретних ствари –
опреме
Закључак о измени
закључка Владе 05 Број
46-178/2013 од 24.
јануара 2013. године

/

/

/

/

Влада је утврдила да,
према документацији
Друштвеног предузећа
"Матарушка и
Богутовачка бања", ул.
Жичка бр. 28 удео
државне својине у
средствима износи 100%,
односно у целини у
државној својини

/

/
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71. Закључак:
05 број 351-4418/2013
од 4. јуна 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
72. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-4628/2013 о јавној својини
од 10. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
73. Закључак:
Члан 82. став 9. Закона
05 број 464-4371/2013- о јавној својини
1
од 10. ("Службени гласник
јуна 2013.
РС", број 72/11), члан
године
96. став 10. тачка 2)
Закона о планирању и
изградњи ("Службени
гласник РС", бр 72/09,
81/09- исправка, 64/10УС и 24/11) ) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
74. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-4562/2013 о јавној својини
од 10. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11), члан
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) и члана 3. и 4.
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.24/11),
поводом захтева
Археолошког института
из Београда
75. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-4912/2013 о јавној својини
од 18. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан

Ставља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број:
351-1167/2011-3 од 2.
јуна 2011. године

/

/

Влада је сагласна да
сеУправа за заједничке
послове републичких
органа одреди за
корисника два путничка
возила

/

/

У Закључку Владе 05
број: 464-3127/13 од 12.
априла 2013. године, у
тачки 1. реч: "кат. парц.
бр. 2259/11 КО Бивоље",
замењује се речима "кат.
парц. бр. 2259/11 КО
Крушевац", а речи:
"Листу непокретности бр
1352 КО Бивоље"
замењује се речима;
"Листу непокретности
бр. 1352 КО Крушевац"

/

/

Влада је сагласна да се
путем купопродаје,
непосредном погодбом,
прибави у јавну својину
Републике Србије
земљиште

/

/

Влада је сагласна да се
покретне ствари у
својини Републике
Србије, које користи

/

/
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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)
76. Закључак:
05 број 46-4909/2013
од 18. јуна 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
77. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-5045/2013 о јавној својини
од 18. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

78. Закључак:
05 број 361-5045/2013
од 18. јуна 2013.
године

79. Закључак:
05 број 46-5064/2013
од 18. јуна 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
80. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-4889/2013 о јавној својини
од 18. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,

Средњобанатски управни
округ, са седиштем у
Зрењанину, за потребе
својих инспекцијских
служби, а које чине
четири путничка возила,
отуђе из својине
Републике Србије
Влада је сагласна да се
покретне ствари у
својини Републике
Србије, које користи
Колубарски управни
округ, са седиштем у
Ваљеву, а које чине два
путничка возила, отуђе
из својине Републике
Србије
Влада је сагласна да се
део непокретности у
јавној својини Републике
Србије, која се налази у
оквиру Дијагностичког
поликлиничког центра
објекта Војномедицинске
академије, у Београду, у
ул Црнотравска бр 17
корисника Министарства
одбране даје у закуп
непосредном погодбом
ЈП ПТТ Саобраћаја
Влада је сагласна да се
непокретности, у јавној
својини Републике
Србије, која се налази у
објекту
телекомуникације Војске
Србије – Стационарном
телекомуникационом
чворишту Јадовик, а коју
чини контејнер за
смештај опреме на коме
су постављени антенски
носачи "Теленора", да у
закуп, непосредном
погодбом Теленору
Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа криминалистичке
полиције одреди за
корисника једног
путничког возила
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије, отуђе
непокретности, војни
комплекс "Репушница" у
Књажевцу

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
81. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-4921/2013 о јавној својини
од 18. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
82. Закључак:
05 број 464-4908/2013
од 18. јуна 2013.
године

83. Закључак:
05 број 464-4910/2013
од 18. јуна 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
84. Закључак:
Члан 96. став 9. Закона
05 број 351-4907/2013 о планирању и изградњи
од 18. јуна 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине („Службени
гласник РС“, бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
85. Закључак:
Члан 43. став 3. Закона
05 број 464-5131/2013 о Влади ("Службени
од 18. јуна 2013.
гласник РС", бр. 55/05,
године
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине Републике
Србије, корисника
Министарства одбране, у
јавну својину Општине
Ковин, на
непокретностима коју
чини војни комплекс
"Клуб Војске", у Ковину
у ул. Иве Лоле Рибара 3.
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине, на
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, коју фактички
користи Министарство
одбране, а коју чини
војни комплекс
"Гавранск било" у
Зајечару уз накнаду на
Град Зајечар
Ставља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број :
464-3584/2009 од 18. јуна
2009 године. Влада је
одлучила да се пренесе
право јавне својине са
Републике Србије на
општину Пирот, и то
војни комплекс "Барје", у
Пироту
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на земљишту
које чине КП 7764/26,
7764/28, 7764/30, 7764/31
КО Вождовац са
Републике Србије на
Град Београд, без
накнаде, у циљу
изградње комбинованих
дечијих установа и
основних школа у оквиру
стамбено-пословног
комплекса "Степа
Степановић" у Београду

/

/

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
изврши разграничење –
физичка деоба
непокретности –
земљишта , уписаних у

/

/
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72/12), поводом
иницијативе
Министарства одбране

86. Закључак:
05 број 464-1647/20131
од 25. јуна 2013.
године

87. Закључак:
05 број 46-5252/2013
од 25. јуна 2013.
године

88. Закључак:
05 број 46-5298/2013
од 25. јуна 2013.
године

89. Закључак:
05 број 46-5460/2013
од 27. јуна 2013.
године

90. Закључак:
05 број 46-5351/2013
од 27. јуна 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. и 2.
Закона о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

ЛН број 2052 КО
Младеново као својина
ОЗЗ "Ловренац" из
Младенова са
86906/285622 реалних
делова и Република
Србија са 198716/285622
реалних делова
Влада је сагласна да се
прибави без накнаде,
право јавне својине
општине Свилајнац у
јавну својину Републике
Србије на
непокретностима
уписаним у ЛН број
10581 КО Свилајнац

/

/

Влада је сагласна да се
једно превозно средство
у јавној својини
Републике Србије,
корисника Министарства
природних ресурса,
рударства и просторног
планирања, да на трајно
коришћење без накнаде
Општини Ариље
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства финансија
и привреде, прибави
информациони систем и
рачунарска опрема

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
покретне ствари –
возила, у својини
Републике Србије, које
користи Министарство
финансија и приврде –
Управа царина, отуђе из
својине Републике
Србијње

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 46-8918/2007 од
27.12.2007. године,
тачка1. алинеја 8. мења
се и гласи: "путничко
возило марке Škoda тип
Felicia LH 1,6, број
шасије
ТМBЕGF613Х0075803,
број мотора АЕЕ760993,
регистарска ознака
UEО44-EV, година
производње 1998, по
почетној купопродајној
цени у износу од 9.285,00

/

/
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91. Закључак:
05 број 46-5353/2013
од 27. јуна 2013.
године

92. Закључак:
05 број 46-5612/2013
од 1. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), члан
11. ст. 1. и 2. Уредбе о
поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

93. Закључак:
05 број: 464-5513/2013
од 1. јула 2013.
године

Члан 23. став 1. и члан
27. став 1. Закона о
јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), 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
и 72/12) и члан 5.
Уредбе о поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр.98/10 и 51/11)

94. Закључак:
05 број 46-5615/2013
од 5. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о
Влади ("Службени

динара.“
Влада је сагласна да се
из јавне својине РС отуђе
покретне ствари стечене
у државну својину у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији

Влада је сагласна да се
прибави у својину
Републике Србије,
непосредном погодбом,
непокретност коју чини
Одмаралиште на
Копаонику, КОД
"УСПИЊАЧЕ" од
власника Југобанке а.д.
Београд у стечају, у
40453/80000 идеалних
делова, АЛПХА Банка
Србија АД, у
16947/80000 идеалних
делова, НЛБ БАНКА а,д,
Беорад, у 4347/80000
идеалних делова,
Југобанка Југбанка А.Д.
Косовска Митровица, у
8253/80000 идеалних
делова и Коп Стар д.о.о.
Београд, у 10000/80000
идеалних делова
Влада је сагласна да се
Републичком геодетском
заводу да на коришћење,
без накнаде,
непокретност стечена у
јавној својини Републике
Србије у складу са
одредбама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији, коју
чини пословни објекат
бр. 9, површине у
гарабиту 459 м2,
постојећи на кат. Парц.
бр. 1179/9 КО Земун
поље, у Земуну
Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе – Управа
за извршење кривичних
санкција, одреди за
корисника система за

/

/

/

/

/

/

/

/
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гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
95. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-5616/2013 о јавној својини
од 5. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
96. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-5610/2013 о јавној својини
од 5. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
97. Закључак:
05 број 361-5670/2013
од 5. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

98. Закључак:
05 број 46-4513/2013
од 5. јула 2013.
године

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

99. Закључак:
05 број 463-5485/2013
од 5. јула 2013.
године

Члан 96. став 9. Закона
о планирању и изградњи
("Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) и
члан 43. став 3. Закона о

наводњавање "Кап по
кап"
Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе –
Дирекција за управљање
одузетом имовином,
одреди за корисника
моторног возила Сузуки ,
тип „Гранд Витра“ које је
одузето од починиоца
кривичног дела
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, корисника
Републичке дирекције за
робне резерве, коју чини
складиште у
Куршумлији, у ул.
Милутина Ускоковића
бр. 1, да у закуп
најповољнијем понуђачу
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, чији је држалац
Безбедоносноинформативна агенција,
коју чини простор у делу
објекта Образовно
истраживачког центра у
ул. Краљице Ане бб да на
коришћење, на одређено
време, без накнаде,
Академији за националну
безедност
Влада је сагласна да се
прибави у јавну својину
Републике Србије
непокретност за потребе
Министарства просвете,
науке и технолошког
развоја – Институт Лола
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на КП 3883/23,
3883/27 и 3883/2 КО
Рума без накнаде са
Републике Србије на
Општину Рума ради
изградње саобраћајнице

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
100. Закључак:
Члан 23. став 1., члан
05 број 464-5483/2013 26. и члан 27. став 1.
од 5. јула 2013.
Закона о јавној својини
године
("Службени гласник
РС", број 72/11), члан
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) и члана 5. Уредбе
о поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр.98/10 и 51/11)
101. Закључак:
Члан 26. став 1. Закона
05 број 361-5677/2013- о спољним пословима
1 од 5. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр. 116/07, 126/07исправка и 41/09), члан
27. став 2. Закона о
јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
102. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-5686/2013- о јавној својини
1 од 5. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр.55/05,7
1/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
103. Закључак:
05 број 463-5781/2013
од 12. јула 2013.
године

Члан 96. ст. 9. и 10. тач.
1) Закона о планирању
и изградњи ("Службени
гласник РС", бр 72/09,
81/09- исправка, 64/10УС и 24/11), члана 6.
Уредбе о условима,
начину и поступку
отуђења или давања у
закуп грађевинског
земљишта у јавној
својини Републике
Србије, односно
аутономне покрајине
("Службени гласник
РС", бр. 67/11, 85/11,

Влада је сагласна да се
општини Ражањ дају на
коришћење, на
неодређено време, без
накнаде, непокретности
стечене у јавну својину
Републике Србије у
складу са одредбама
Закона о стечају

/

/

Закључак о измени
закључка Владе 05 Број
361-8996/2012-1 од 13.
децембра 2012. године.

/

/

Влада је сагласна да се
Министарству спољних
послова дају на
коришћење за
репрезентативне потребе
смештаја страних
гостију, без накнаде
објекти у Булевару кнеза
Александра
Карађорђевића бр. 26 и
26а, у Београду
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то
грађевинском земљишту,
КП 10410/8 КО
Крагујевац 4 без накнаде,
са Републике Србије на
град Крагујевац, ради
изградње објекта Завода
за хитну медицинску
помоћ

/

/

/

/
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23/12 и 55/12) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
104. Закључак:
Члан 96. став. 9.
05 број 463-5784/2013 Закона о планирању и
од 12. јула 2013.
изградњи ("Службени
године
гласник РС", бр 72/09,
81/09- исправка, 64/10УС и 24/11), члана 6.
Уредбе о условима,
начину и поступку
отуђења или давања у
закуп грађевинског
земљишта у јавној
својини Републике
Србије, односно
аутономне покрајине
(„Службени гласник
РС“, бр. 67/11, 85/11,
23/12 и 55/12) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
105. Закључак:
Члан 96. ст. 9. и 10.
05 број 46-5911/2013 тач.1) Закона о
од 12. јула 2013.
планирању и изградњи
године
("Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
106. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-5842/2013 о јавној својини
од 12. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

Влада је сагласна да
отуђи, непосредном
погодбом, неизграђено
грађевинско земљише у
својини Републике
Србије и то КП 4540 и
4541 КО Пирот у корист
Предузећа за производњу
гума "Tigar tyres" из
Пирота ради формирања
грађевинске парцеле
потребне за изградњу
производних објеката

/

/

Даје се предходна
сагласност граду Врању,
на предлог Комисије за
давање предлога за
предходну сагласност на
отуђење или давање у
закуп грађевинског
земљишта по цени мањој
од тржишн, односно
закупнине или без
накнаде, за отуђење
грађевинског земљишта
без накнаде,
непосредном погодбом,
на КП 625/1 и 625/5 КО
Буношевац, које се
налазе у Привредно –
радној зони Буношевац

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем у јавну
својину Републике
Србије, једног моторног
возилаJEP GRAND
Cherokee Silver ,
приибављеног путем
Уговора о поклону , који
је Служба
Координационог тела
Владе Републике Србије
за општине Прешево,

/

/
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107. Закључак:
05 број 464-5898/2013
од 12. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

108. Закључак:
05 број 464-5783/2013
од 12. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
109. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-5843/2013 о јавној својини
од 12. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

110. Закључак:
05 број 464-5789/2013
од 12. јула 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
111. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-5779/2013 о јавној својини
од 12. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
112. Закључак:
Члан 43. став 3.Закона о
05 број 400-5832/2013- Влади ("Службени
002
гласник РС", бр.55/05,
од 12 јула 2013.
71/05-исправка, 101/07,

Бујановац и Медвеђа
закључила са
Development Alternatives
Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије за потребе
Министарства правде и
државне управе, ради
обезбеђења пословног
простора за смештај
Прекршајног суда у
Шапцу, прибави простор
у ул. Поп Лукина бр. 2,
од Београдске банке
"Шабачка банка" АД
Шабац
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокретност која није
неопходна за
функиционисање Војске
Србије и то војни
комплекс "Буковац" у
Новом Саду

/

/

/

/

Ставља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број
464-4063/2010 од 3. јуна
2010. године.
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине Републике
Србије, корисника
Министарства одбране и
то војни комплекс "ЛукаТекија" Кладово у јавну
својину Општине
Кладово
Мења се Закључак Владе
05 Број 464-9493/2011 од
15. децембра 2011.
године, у тачки 1. речи:
"површине 677 м2"
замењује се речима:
"површине 766 м2"

/

/

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем опреме у
јавну својину Републике
Србије, ѕа потребе
Министарства рада,
запошљавања и социјлне
политике

/

/

Даје се сагласност на
Одлуку о усвајању
финансијског извештаја
Друштва "Дипос"

/

/
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године

113. Закључак:
05 број:46-5918/2013
од 12. јула 2013.
године

114. Закључак:
05 број 464-5974/2013
од 16. јула 2013.
године

65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12), а у вези са
Закључком Владе пов.
05 Број 00-295/2009-2 од
16. јула 2009. године,
Закључком Владе 05
Број 954-5485/2009 од 3.
септембра 2009. године
и Уговором о давању на
привремено коришћење
у власништву РС
намењених за смештај
страних дипломатскоконзуларних
представништава и
представника у РС, који
је закључен између РС и
Друштва за
изнајмљивање
некретнина "Дипос"

Члан 27. став 1.Закона о
јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11), члан
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)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
115. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-6084/2013-1 о јавној својини
од 16. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) и члан

Београд за 2012. годину,
Одлуку о расподели
добити за 2012. годину,
Одлуку о усвајању
извештаја овлашћеног
ревизора, Предузећа за
ревизију и порески
консалтинг „Консултант
ревизија“ и Одлуку о
усвајању извештаја
интерног ревизора, које
је донела Скупштина
друштва за
изнајмљивање
некретнина "Дипос" на
седници од 26. априла
2013. године. Даје се
сагласност на расподелу
остварене добити,
односно вишка прихода
над расходима Друштва
за изнајмљивање
некретнина "Дипос" за
пословну 2012. годину у
износу од 148.354.453,32
тако што се 50% од
остварене добити у
износу од 74.177.226,66
дин., распоређује
оснивачу ДруштваРепублици Србији, у
складу са одлуком коју је
донела Скупштина
Друштва за
изнајмљивање
некретнина "Дипос"
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе покретне
ствари које чини
четрнаест теретних
возила, према списку
који је саставни део тог
закључка, стечене у
државну својину у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Власина –
Стојковићево" у
Сурдулици која није
неопходна за
функционисање Војске
Србије
У Закључку Владе 05
Број: 46-2389/2013 од 21.
марта 2013. године у
тачки 1. број:

/

/

/

/

/

/
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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)
116. Закључак:
Члан 96. став 9. Закона
05 број 464-5977/2013 о планирању и изградњи
од 16. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
117. Закључак:
Члан 96. став 9. Закона
05 број 463-5980/2013 о планирању и изградњи
од 16. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
118. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 46-5908/2013 о јавној својини
од 16. јула 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

„208.452.000,00 динара“
замeњује се бројем: „
214.356.000, 00 динара.“

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то
грађевинском земљишту,
које чине кат. парц.
7743/1 КО Сремски
Карловци са Републике
Србије на општину
Сремске Карловце ради
изградње саобраћајнице

/

/

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то
грађевинском змљишту
које чине кат. парц.
1331/2 КО Хртковци, кат.
парц. 1331/3, 131/4,
1331/5, 1331/6 КО
Хртковци, без накнаде,
са Општине Рума на
Републику Србију, ради
изградње монтажних
објеката за потребе
Комесаријата за
избеглице и миграције

/

/

У Закључку Владе 05
број : 46-5612/2013 од 1.
јула 2013. године у тачки
1. додаје се став 2. који
гласи:
"Влада је одлучила да се
прибаве у јавну својину
Републике Србије,
непосредном погодбом,
основна средства,
инвентар и нафта за
грејање у посебном
резервоару, власништво

/

/
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119. Закључак:
05 број 464-6094/2013
од 16. јула 2013.
године

120.

Закључак:
05 број:46-6082/2013
од 19. јула 2013.
године

121. Закључак:
05 број 46-6094/2013
од 19. јула 2013.
године

Члан 27. став 1. а у вези
са чланом 26. став 1.
тачка4) и чланом 29.
став 1. Закона о јавној
својини ("Службени
гласник РС", број 72/11)
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 и
72/12)
Члан 26. и члан 27. став
1. Закона о јавној
својини ("Службени
гласник РС", број 72/11)
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 и
72/12) и члан 5. Уредбе
о поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

122. Закључак:
05 број 463-6194/2013
од 19. јула 2013.
године

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

123. Закључак:
05 број 463-6128/2013
од 19. јула 2013.
године

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

Југобанке а.д. Београд –
у стечају, у износу од
5.462.610 динара"
Влада је сагласна да се
из јавне својине
Републике Србије отуђе
непокретности које чине
кат. парц. 4/70 у корист
најповољнијег понуђача

/

/

Влада је сагласна да се
општина Лебане
одреди,без накнаде,за
корисника покретних
ствари стечених у
државну својину, ближе
прецизираних у списку, у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији

/

/

Влада је сагласна да се
МУП – Дирекција
полиције - Управа за
обезбеђење одређених
личности и објекта,
одреди за корисника
једног моторног возила
Опел Астре одузетог од
починиоца кривичног
дела Пресудом Основног
суда у Сремској
Митровици
Влада је сагласна да
"Железнице Србије", ад
Београд, у име и за
рачун Републике Србије,
као власника земљишта и
то КП 122/9 КО Крњача,
КП 3986/19 и 3986/20 КО
Овча врше
инвеститорска права на
изградњи Другог
колосека пруге Београд
центар – Панчевачки
мост – Панчево
Влада је сагласна да
„Железнице Србије“, ад
Београд, у име и за рачун
Републике србије, као
власника земљишта у
3549/5384 реалних
делова и то КП 1698/2 и
1698/3 КО Овча врше

/

/

/

/

/

/
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124. Закључак:
05 број 463-6138/2013
од 19. јула 2013.
године

125. Закључак:
05 број 46-6132/2013
од 19. јула 2013.
године

126. Закључак:
05 број 46-6240/2013
од 23. јула 2013.
године

127. Закључак:
05 број 46-6235/2013
од 23. јула 2013.
године

Члан 96. став 9. Закона
о планирању и изградњи
("Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
Члан 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) и члан 8.3.1.
Уговора о продаји и
куповини акција Нафтне
индустрије Србије а.д.
Нови Сад и ОАД
Гаспром Нефт
Петроград Руска
Федерација, а у вези са
Закључком Владе 05
Број: 312-8769/2009-1
од 30. децембра 2009.
године и Закључком
Владе 05 Број 467748/2010 од 21.
октобра 2010. године
Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) и члан

инвеститорска права на
изградњи Другог
колосека пруге Београд
центар – Панчевачки
мост – Панчево
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на грађевинском
земљишту које чини КП
9631/8, 9631/9, 9631/10,
9631/11 КО Вршац без
накнаде, са општине
Вршац на Републику
Србију, ради изградње
монтажних објеката за
потребе Комесаријата за
избеглице и имиграције

/

/

Утврђивање објеката у
својини Републике
Србије корисника
Нафтна индустрија
Србије Нови Сад

/

/

Усваја се измена Мастер
плана располагања на
територији Републике
Србије које нису
неопходне за
функционисање Војске
Србије, а који је влада
усвојила Закључком 05
Број: 46-3622/2006-3 од
22. јуна 2006. године и
закључцима о изменама
Мастер плана
Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекције полиције –

/

/

/

/
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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)

128. Закључак:
05 број 46-6512/2013
од 31. јула 2013.
године
129. Закључак:
05 број 46-6556/2013
од 31. јула 2013.
године

130. Закључак:
05 број 46-6287/2013
од 31. јула 2013.
године

131. Закључак:
05 број 46-6528/2013
од 31. јула 2013.
године

132. Закључак:
05 број 46-6532/2013
од 31. јула 2013.
године

133. Закључак:
05 број 46-6870/2013
од 9. августа 2013.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) и члан
43. став 3. Закона о

Управа за обезбеђење
одређених личности и
објеката, одреди за
корисника једног
путничког возила марке
"Мерцедес А 140",
одузетог од починиоца
кривичног дела
Пресудом Вишег суда у
Пироту
У закључку Владе 05
Број : 46-5911/2013 од
12. јула 2013. године, у
тачки 1. реч: "Tehnik"
замењује се речју:
"Tehnic"
Влада је сагласна са
прибављањем у јавну
својину Републике
Србије, за потребе
Министарств финансија
и привреде рачунарске
опреме

Влада је сагласна да се
покретне ствари у јавној
својини Републике
Србије, којима управља
Управа за заједничке
послове републичких
органа, збирно отуђе из
јавне својине Републике
Србије, као секундарна
сировина
Ставља се ван снаге
Закључак владе 05 Број
46-9360/2010 од 16.
децембра 2010. године.
Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије за
потребе Министарств
пољопривреде
водопривреде и
шумарства, покретних
ствари
Влада је сагласна да се
непокретност у јавој
својини Републике
Србије држаоца Казненопоправног завода Ниш, а
коју чини објекта –
пословна зграда у насељу
Милка Протић бр. 8 да на
коришћење, на одређено
време ЈКП „NAISSUS”
Влада је сагласна да се
прибави једно возило у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

134. Закључак:
05 број 46-6935/2013
од 9. августа 2013.
године

135. Закључак:
05 број 464-6835/2013
од 9. августа 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

Члан 27. став 1. а у вези
са чланом 26. став 1.
тачка 4) и чланом 29.
став 1. Закона о јавној
својини ("Службени
гласник РС", број 72/11)
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 и
72/12)
136. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-6832/2013 о јавној својини
од 9. августа 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
137. Закључак:
Члан 27. ст. 1. и 2.
05 број 464-6905/2013 Закона о јавној својини
од 9. августа 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
138. Закључак:
На основу члана 26.
05 број 46-6932/2013 став 1. тачка 4. и члана
од 9. августа 2013.
27.став 1. Закона о
године
јавној својини
(„Службени гласник
РС“,број 72/11), 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 и

енергетике, развоја и
заштите животне
средине, путем поклона
од стране GIZ Пројекта:
"Управљање отпадом и
отпадним водама у
општинама – IMPACAT",
а које чини моторно
возило марке Volkswagen
Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа граничне
полиције – одреди за
корисника једног
путничког возила марке
“Seat-6K-Ibiza”, одузето
од учиниоца кривичног
дела
Влада је сагласнада се из
својине Републике
Србије, носиоца права
коришћења Привредног
друштва за дистрибуцију
електричне енергије "
Електросрбија" Краљево,
отуђи непокретност
уписана у ЛН број 218
КО Тутин

/

/

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем једног
моторног возила за
потребе Министарства
рада, запошљавања и
социјалне политике,
путем донације
Међународне
организације рада

/

/

Ставља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број
464-4327/2009 од 16. јула
2009. године.

/

/

Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе покретне
ствари, које чине теретна
возила и механизација
према списку покретних
ствари, који је саставни
део тог закључка,
стечене у државну
својину у складу са
одредбама Закона о

/

/
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72/12)
139. Закључак:
05 број 46-7067/2013
од 16. августа 2013.
године

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

140. Закључак:
05 број 463-7045/2013
од 16. августа 2013.
године

Члан 96. ст. 9. Закона о
планирању и изградњи
(" Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
141. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-7044/2013 о јавној својини
од 16. августа 2013.
("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

142. Закључак:
05 број 46-6986/2013
од 16. августа 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и

пореском поступку и
пореској администрацији
Даје се сагласност на
Одлуку Скупштине „ЈатТехника“ Београд број:
42 донету на седници
одржаној дана 8. јула
2013. године и Одлуку
Скупштине
Акционарског друштва
за ваздушни саобраћај
„Jat Airways“ Београд, l
Број: 37-177, донету на
седници одржаној дана 8.
јула 2013. године, којима
је усвојен Споразум о
уређењу стварних права
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на непокретности
и то кат. парц. број
4301/2 КО Доњи
Милановац, без накнаде,
из јавне својине општине
Мајданпек у јавну
својину Републике
Србије, ради изградње
објекта за смештај
Ватрогасно-спасилачке
јединице Доњи
Милановац,
Министарства
унутрашњих послова

Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије за потребе
Министарства
унутрашњих послова,
ради побољшљња услова
рада службеника
Полицијске управе у
Прокупљу – Полицијске
станице у Куршумлији –
Полицијског одељења
Луковска Бања, прибави
непокретност путем
изградње објекта на КП
2714/2 КО Луково
Влада је одлучила да се
једно превозно средство
у јавној својини
Републике Србије, које
користи Јужнобачки
управни округ са
седиштем у Новом Саду,
отуђи из јавне својине
Републике Србије и то

/

/

/

/

/

/

/

/
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143. Закључак:
05 број 46-6987/2013
од 16. августа 2013.
године

72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

144. Закључак:
05 број 464-7325/2013
од 28. августа 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

145. Закључак:
05 број 46-7320/2013
од 28. августа 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

146. Закључак:
05 број 46-7319/2013
од 28. августа 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", број 72/11) 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 и
72/12)
147. Закључак:
Члан 96. ст. 9. Закона о
05 број 464-7181/2013 планирању и изградњи
од 28. августа 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени

Jugo Tempo 1.1.
Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције,
Управа граничне
полиције одреди за
корисника једног
путничког возила VW
VENTO TDI, одузетог од
починиоца кривичног
дела на основу Пресуде
Основног суда у Врању
Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије отуђи
непокретност и то војни
комплекс "Суповски
мост" у Алексинцу –
земљиште КП 4722/90,
4722/91, 4722/92,
4722/94, 47922/95,
4722/96 КО Велики
Дреновац
Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије, за потребе
Министарства спољних
послова, односно
дипломатскоконзуларних
представништва
Републике Србије у
Братислави, Техерану,
Тел Авиву, Џакарти, Аби
Дабију, Триполију и
Мисији при Европској
унији у Бриселу, прибави
укупно седам возила
Влада је сагласна да се
Топлички управни округ
са седиштем у
Прокупљу, одреди за
корисника једног
путничког возила марке
"Алфа Ромео", одузетог
од починиоца кривичног
дела, Пресудом Вишег
суда у Суботици
Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима КП
5569/2 КО Нови Београд,
без накнаде, са
Републике Србије на
град Београд, ради
прибављања употребне
дозволе за изграђене
стамбене објекте са
пословно комерцијалним
простором, изграђеним

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
148. Закључак:
Члан 43. став 3. Закона
05 број 351-7258/2013 о Влади ("Службени
од 28. августа 2013.
гласник РС", бр. 55/05,
године
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

149. Закључак:
05 број 361-8154/2013
од 30. септембра 2013.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
150. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-8094/2013 о јавној својини
од 30. септембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", број 72/11) 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 и
72/12)

151. Закључак:
05 број 46-8594/2013
од 14. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

152. Закључак:
05 број 46-8599/2013
од 14. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) и

на грађевинској парцели
ГП1

Влада је сагласна да
Јавно предузеће
"Србијагас", Нови Сад, у
име и за рачун Републике
Србије, као власника
непокретностиземљишта и то на КП 2/2
КО Обровац, преузме
права и обавезе
инвеститора изградње
објекта – ГМРС Обровац
Ставља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број :
361-1775/97 од 27. маја
1997. године.

/

/

/

/

У Закључку Владе 05
Број: 46-5616/2013 од 5.
јула 2013. године, у
тачки 1. речи: "број
шасије
ЈСАЈТД44БОО271413"
замењује се речима:
"број шасије
ЈSAJTD44V00271413“, а
речи : "број мотора
Ф9QБ2640025745“
замењује се речима :
"број мотора
F9QВ266С025745“.
Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе – Управа
за извршење кривичних
санкција, одреди за
корисника предмета,
ближе наведених у
Спецификацији
Пословни број
10.К2813/10 и
Спецификацији број
10.К.5475/10, обе од 3.
септембра 2013. године,
које су саставни део тог
закључка, који су трајно
одузети од починиоца
кривичних дела, на
основу Пресуде
Основног суда у
Суботици
Влада је сагласна да се
Управа за заједничке
послове републичких
органа. Одреди за

/

/

/

/

/

/

620

члан 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)
153. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-8598/2013 о јавној својини
од 14. октобра 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
154. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-8591/2013 о јавној својини
од 14. октобра 2013.
("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

155. Закључак:
05 број 464-8458/2013
од 14. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

156. Закључак:
05 број 351-8367/2013
од 14. октобра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

корисника покретне
ствари – возила марке
"Застава" коју је
користило Министарство
рада, запошљавања и
социјалне политике
Влада је сагласна да се
Златиборски управни
округ с седиштем у
Ужицу, одреди за
корисника једног
путничког возила марке
“ VW GOLF 5”, одузетог
од починиоца кривичног
дела, Пресудом Вишег
суда у Суботици
Влада је сагласна да се
непокретност у јавној
својини Републике
Србије, носиоца права
коришћења Машинског
факултета Универзитета
у Београду и то приземна
породична зграда у ул.
Лимска бр. 19, у
Београду, размени за
непокретност у
власништву Ђурић
Јордане, из Београда и то
стамбена зграда у
Београду, у ул. Ибарска
бр. 3Б
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, корисника
Министарства одбране,
коју чини складишни
простор у оквиру војног
комплекса – полигон
„Никинци“ дају на
коришћње јавном
предузећ у „Југоимпорт –
СДПР“ Београд на
одређено време на
период од 3 (три) године
Влада је сагласна да се
прибави у јавну својину
Републике Србије
непокретност коју чини
трафо станица ТС 10,0,4
КВ, "Приморска", која се
налази у приземљу
стамбено –пословне
зграде у Нишу, у ул.
Приморска бр 3, изгрђена
на КП 2356/1 КО Ниш
"Ћеле кула", путем
поклона власника Крстић
Бранислава из Ниша,
Вучковић Ненада из
Сарајева, Михајловић
Томислава из Ниша,

/

/

/

/

/

/

/

/
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157. Закључак:
05 број 46-8876/2013
од 21. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

158. Закључак:
05 број 46-8877/2013
од 21. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

159. Закључак:
05 број 46-8875/2013
од 21. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

160. Закључак:
05 број 464-8879/2013
од 21. октобра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

161. Закључак:
05 број 464-9068/2013
од 25. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,

Михајловић Марија из
Београда, Крстић
Мирослава из Ниша,
Вучковић Саве из Ниша
и Вучковић Јована из
Ниша
Влада је сагласна да се
покретне ствари –
возила, чије су ближе
карактеристике и
почетна купоподајна
цена у Табели – Прилог
1, која је саставни део т
тог закључка, у својини
Републике Србије, које
користи Министарство
рада, запошљавања и
социјалне политике,
отуђе из својине
Републике Србије
Влада је сагласна да се
покретне ствари у
својини Републике
Србије, које користи
Министарство спољних
послова, како у земљи
тако и у иностранству, а
које чине 15 моторних
возила, отуђе из јавне
својине Републике
Србије
Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе – Управе
за извршење кривичних
санкција, одреди за
корисника 810 килограма
пржене кафе одузете од
починиоца кривичног
дела Пресудом Основног
суда Нови Сад у Новом
Пазару
Влада јесагласна да се у
јавну својину Републике
Србије прибаве,
непокретности које чине
трафо станица ТС 10/0,4
КВ у Нишу, у ул
Горњоматејевачкој ББ,
на КП 6469/3 КО Ниш
"Пантелеј" и КП 2627
који се прибављају,
путем поклона од
власника Миленовић
Срђана Доња Врежина
Стављање ван снаге
Закључк Владе 05 Број :
464-1255/2013 од
22.фебруара 2013. године

/
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162. Закључак:
05 број 46-9051/2013
од 25. октобра 2013.
године

65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

163. Закључак:
05 број 46-9064/2013
од 25. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

164. Закључак:
05 број 464-9062/2013
од 25. октобра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

165. Закључак:
05 број 46-9105/2013
од 25. октобра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

166. Закључак:
05 број 463-9067/2013
од 25. октобра 2013.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12), члан 96. став 9.
Закона о планирању и
изградњи ("Службени
гласник РС“, бр 72/09,
81/09- исправка, 64/10УС и 24/11) и члана 6.
став 1. Уредбе о
условима, начину и

Министарство
унутрашњих послова –
Противтерористичка
јединица се одређује за
корисника моторног
возила марке "Audi",
модел А6 и моторног
возила марке „BMW“
модел Х6, која су одузета
од починиоца кривичног
дела
Влада је сагласна да се
лабараторијска опрема
коју чини: керамичка
посуда за прикупљање
воде и сет термометра са
живом коју је користило
Министарство финансија
и привреде – Управа
царина, да на трајно
коришћење, без накнаде,
Универзитету у Београду
– ТехнолошкоМеталуршкoм факултету
Влада је сагласна да се
непокретности у својини
Републике Србије,
носиоца права
коришћења Основне
школе "Саво Јовановић
Сирогојно" Сирогојно,
коју чини објекат, у селу
Рожанство, да на
коришћење, без накнаде,
Општини Чајетина за
потребе МЗ Рожанство,
на период од 50 година
Министарство
унутрашњих послова –
противтерористичкка
јединица се одређује за
корисника моторног
возила марке "Audi" која
су одузета од починиоца
кривичног дела на
основу правоснажне
пресуде Вишег суда у
Београду
Влада је сагласна да се
право јавне својине на
непокретностима
земљиште, које чине кат.
парц. 2860/3 и кат.парц.
2860/7 КО Петроварадин
и КП 4156/6 и КП
10423/3 КО Нови Сад 1
пренесе са Републике
Србије на град Нови Сад,
без накнаде, а у сврху
провођења земљишта
планираној намени , за
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поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине („Службени
гласник РС“, бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12)
167. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 361-9216/2013 о јавној својини
од 1. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

168. Закључак:
05 број 46-9159/2013
од 1. новембра 2013.
године

169. Закључак:
05 број 46-9214/2013
од 1. новембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
170. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 46-9213/2013 о јавној својини
од 1. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
171. Закључак:
Члан 27. став 1. Закона
05 број 464-9346/2013- о јавној својини
1
од 1. ("Службени гласник
новембра 2013. године РС", бр. 72/11 и 88/13) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,

потребе изградње
приступних друмских
саобраћајница друмскожелезничког моста преко
Дунав у Новом саду
(Жежељов мост)

Влада је сагласна да се да
на коришћење, на
одређено време.
Министарству грађевина
и урбанизма, до
обезбеђења адекватног
пословног протора за рад
тог министарства,
непокретност у јавној
својини Републике
Србије, коју чини
објекат, који се налази у
Београду, у ул. Персиде
Миленковић бр. 9 на КП
11185/5 КО Савски венац
Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа граничне
полиције, одреди за
корисника једног
путничког возила марке
"Нисан", тип „Алмера
Тино“ одузетог од
починиоца кривичног
дела
Влада је сагласна да се
Безбедоносноинформативна агенција
одреди за корисника
контејнера, на одређено
време, на период до
десет година, који је
користило Министарство
финансија –Управа
царина
У закључку Владе 05
Број: 46-6935/2013 од 09.
августа 2013. године, у
тачки 1. број шасије:
„VSSZZZ64Z1R048526”
замењује се бројем :
„VSSZZZ6KZ1R048526”

Влада је сагласна да се
Министарству
унутрашњих послова за
потребе Српско-руског
хуманитарног центра,
дају на коришћење, без
накнаде, непокретности у
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71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

172. Закључак:
05 број 464-9212/2013
од 1. новембра 2013.
године

173. Закључак:
05 број 46-9160/2013
од 1. новембра 2013.
године

174. Закључак:
05 број 46-9210/2013
од 1. новембра 2013.
године

175. Закључак
05 број 46-9268/2013
од 1. новембра 2013.
године

176. Закључак
05 број 46-9323/2013
од 1. новембра 2013.
године

177. Закључак:
05 број 46-9390/2013
од 8. новембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. а у вези
са чл. 11,19 и 41 Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) и
члан 43. став 3. Закона о

јавној својини Републике
Србије, корисника
Министарства одбране,
део војног комплекса –
касарне "Стеван
Синђелић" у Нишу
Влада је сагласна да из
јавне својине Републике
Србије, отуђи
непокретност која није
неопходна за
функционисање Војске
Србије, а коју чини
непокретност војни
комплекс "Липница" у
Чачку
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа за обезбеђење
одређених личности и
објеката, одређује за
корисника моторног
возила марке "Audi"

/

/

/

/

Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде –
Дирекције за националне
референтне лабараторије,
прибави лабараторијске
опреме
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Управе за заједничке
послове републичких
органа, прибави
рачунарска опрема

/

/

/

/

Влада је сагласна да се
пренесе право
коришћења, односно
својство корисника на
непокретностима, које
као делови мреже за
дистрибуцију електричне
енергије представљају
добро од општег
интереса

/

/

У Закључку Владе 05
Број : 46-5064/2013 од 18.
јуна 2013 годин, у тачки
1. број шасије:
„JMBLNV78W1006062“

/

/
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Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
178. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-9653/2013 о јавној својини
од 14. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
179. Закључак:
05 број 46-9654/2013
од 14. новембра 2013.
године

180. Закључак:
05 број 46-9657/2013
од 14. новембра 2013.
године

181. Закључак:
05 број 464-9659/2013
од 14. новембра 2013.
године

182. Закључак:
05 број 464-9731/2013
од 14. новембра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

замењује се бројем:
„JMBLNV78W1J006062“.

Влада је сагласна да
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа граничне
полиције, одреди за
корисника путничког
возила марке “OPEL
ZEFIRA –A” одузетог од
починиоца кривичног
дела Пресудом вишег
суда у Суботици
Влада је сагласна да се
Вуши суд у Панчеву,
одреди за корисника
моторног возила марке
“Seat” одузетог од
починиоца кривичног
дела на основу пресуде
Основног суда у
Суботици

/

/

/

/

Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства просвете,
науке и технолошког
развоја, прибави
рачунарска опрема

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност коју чини
војни комплекс
"Кличевац" вежбалиште
у Ваљеву

/

/

Влада је размотрила
разлоге изнете у
предлогу Министарства
спољних послова и
одлучила да се да
сагласност да се
непокретност у ул. Андре
Николића бр. 19 у
Београду, укупне
корисне површине 649,70
м2 са две гараже
површине 20,98 м2 и
22,63 м2, два помоћна
објекта површине 57,28
м2 и 37,38 м2, вртом,
воћњаком и базеном

/

/
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183. Закључак:
05 број 361-9661/2013
од 14. новембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

184. Закључак:
05 број 361-9655/2013
од 14. новембра 2013.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12) и члан 12. Уредбе
о коришћењу,
одржавању и
управљању
непокретностима за
потребе дипломатскоконзуларних
представништава
Републике Србије
("Службени гласник
РС", бр.6/10 и 36/10)

површине 7.465 м2, која
непокретност се налази
на кат. Парц. бр. 11416/1,
11416/2, 11416/3 и
11416/4 КО Савски
Венац, изда у закуп
Амбасади Републике
Индије у Републици
Србији на 99 године
У Закључку Владе 05
Број: 361-2008/13 од 14
марта 2013. године, тачка
1. мења се и гласи:
"1. Влада је одлучила да
се део непокретности у
јавној својини Републике
Србије, корисника
Министарства
финансија-Пореске
управе, коју чини
пословни простор у
приземљу и на спрату
објекта државних органа
и организација-Пореска
управа, која се налази у
Новом Пазару, на углу
28. новембра и Реље
Крилатице, на КП 910
КО Нови Пазар, да на
коришћење на одређено
време, без накнаде,
Министарству правде и
државне управе за
потребе смештаја Вишег
јавног тужилаштва и
Основног јавног
тужилаштва у Новом
Пазару"
Влада се упознала са
чињеницом да је у
оквиру реализације
Закључка 05 Број 3613380/2011 од 5. маја
2011. године и Закључка
05 Број 361-1934/2012-1
од 22. марта 2012.
године, а у вези са
инвестиционим
одржавањем појединих
објеката који се користе
за потребе дипломатскоконзуларних
представништава
Републике Србије (у
Бриселу, Прагу, Риму,
Варшави и Мостару)
дошло до уштеде
опредељених средстава
за напред наведене
намене, а која би према
предлогу Министарства
спољних послова требало
определити за санацију

/

/

/

/
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185. Закључак:
05 број 46-9555/2013
од 14. новембра 2013.
године

Члан 26. став 1. тачка 4.
и члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

186. Закључак:
05 број 46-9658/2013
од 14. новембра 2013.
године

Члан 12. став 3. Уредбе
о коришћењу,
одржавању и
управљању
непокретностима за
потребе дипломатскоконзуларних
представништва РС
("Службени гласник
РС", бр. 6/10 и 36/10) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

187. Закључак:
05 број 46-9555/13
од 14. новембра 2013.
године

Члан 26. став 1. тачка 4
и члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13),
члан 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) и члан 11. ст. 1. и
2. Уредбе о поступању
са одређеним стварима
у државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11)
188. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-9956/2013 о јавној својини
од 22. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

објекта Републике
Србије у Берлину.
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе покретне
ствари које чине теретна
возила и апарати према
списку покретних ствари,
који је саставни део тог
закључка, стечене у
државну својину у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
Влада се упознала са
стањем појединих
објеката који се користе
за потребе дипломатскоконзуларних
представништва
Републике Србије, који
су наведени у Прилогу
који је саставни део тог
закључка. Задужују се
Министарство спољних
послова и Републичка
дирекција за имовину
Републике Србије да
предузму неопходне
мере за саниранје објекта
који се користе за
потребе дипломатскоконзуларних
представништава
Реублике Србије у Отави,
Будимпешти и Паризу.
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе покретне
ствари које чине теретна
возила и апарати према
Списку покретних
ствари, који је саставни
део тог закључка,
стечене у државну
својину у складу са
одредбама Закона о
пореском поступку и
пореској администрацији

Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије, за потребе
Генералног секретаријата
Владе, прибаве покретне
ствари

/

/

/

/

/

/

/

/
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189. Закључак:
05 број 46-9880/2013
од 22. новембра 2013.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08 и 16/11) и члан
8.3.1. Уговора о продаји
и куповини акција
Нафтне индустрије
Србије а.д. Нови Сад и
ОАД Гаспром Нефт
Петроград Руска
Федерација, а у вези са
Закључком Владе 05
Број: 312-8769/2009-1
од 30. децембра 2009.
године и Закључком
Владе 05 Број 467748/2010 од 21.
октобра 2010. године
190. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 360о јавној својини
10028/2013
("Службени гласник
од 25. новембра 2013. РС", бр. 72/11 и 88/13) и
године
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
191. Закључак:
05 број: 46-0049/2013
од 25. новембра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) и
члан 5. Уредбе о
поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр. 98/10 и 51/11)

192. Закључак:
05 број 36110011/2013
од 25. новембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

193. Закључак:
05 број 464-

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини

Закључак о утврђивању
35 (тридесетпетог)
делимичног списка
неспорних објеката
"Нафтна индустрија
Србије" а.д. Нови Сад

/

/

Влада је сагласна да се из
својине Републике
Србије, отуђи
непокретност, која није
неопходна за
функционисања Војске
Србије, и то војни
комплекс "Ул. Мишарска
бр.3, стан бр. 10" у
Београду на КП 5075 КО
Врачар
Влада је сагласна да се
Министарство спољних
послова, Генерални
секретаријат Владе и
Управа за заједничке
послове републичких
органа одреди за
кориснике покретних
ствари, биже
прецизирано тачкама 1.,
2. и 3. наведеног
закључка, у складу са
одредбама Закона о
пореском поступку и
пореској администрацији
Влада је одлучила да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије и то :
1. пословни простор који
се налази у Београду, ул
Царице Милице бр. 1,
2. пословни простор који
се налази у Београду, у
ул Бирчанинова бр 4а,
дају у закуп, на одређено
време на период од 5
(пет) година
најповољнијем понуђачу
по спроведеном поступку
јавног надметања
Влада је сагласна да се из
својине Републике

/

/

/

/

/

/

/

/

629

194.

195.

196.

197.

198.

199.

10026/2013
("Службени гласник
од 25. новембра 2013. РС", бр. 72/11 и 88/13) и
године
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464о јавној својини
10048/2013
("Службени гласник
од 25. новембра 2013. РС", бр. 72/11 и 88/13) и
године
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10163/2013 о јавној својини
од 28. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10068/2013 о јавној својини
од 28. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10175/2013 о јавној својини
од 28. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10069/2013 о јавној својини
од 28. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10071/2013 о јавној својини
од 28. новембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) и
члан 43. став 3. Закона о

Србије, отуђи
непокретност, која није
неопходна за
функционисања Војске
Србије, и то војни
комплекс „Паља-бовски
валог“ у Сурдулици –
земљиште.
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије, за потребе
Министарства саобраћаја
– Управе за транспорт
опасног терета, прибаве
два моторна возила

/

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије,
покретних ствари које
чине два путничка
возила, за потребе
Министарства рада,
запошљавања и
социјалне политике

/

/

Влада је сагласна да се
Основни суд у Врању,
одреди за корисника
покретне ствари – возила
марке “GOLF III”, тип
VOLKSWAGEN,
одузетог од починиоца
кривичног дела на
основу Пресуде
Основног суда у Врању
Влада је сагласна да се
моторна возила у јавној
својини Републике
Србије које користи
Министарство
природних ресурса,
рударства и просторног
планирања, отуђе из
јавне својине

/

/

/

/

У Закључку Владе 05
Број:46-4909/2013 од 18.
јуна 2013. године, у
тачки1. алинеји 1, речи:
"96.664,50 динара"
замењују се речима:
"24.0239 динара"

/

/

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине на
непокретностима, чији је
власник и корисник

/

/
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Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
200. Закључак:
05 број 46-10169/2013
од 28. новембра 2013.
године

201. Закључак:
05 број 46-10131/2013
од 28. новембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13),
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС" , бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/0, 68/12-УС и
72/12)
202. Закључак:
Члан 23. став 1. и члана
05 број:46427. став 1. Закона о
10132/2013 од 28.
јавној својини
новембра 2013. године ("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13),
члан 5. Уредбе о
поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр.98/10 и 51/11) 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 и
72/12)
203. Закључак:
Члан 27. ст. 1. и 2.
05 број 46-10416/2013 Закона о јавној својини
од 9. децембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
204. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10504/2013 о јавној својини
од 9. децембра 2013. ("Службени гласник

Република Србија, а коју
чини објекат "Зграда
културе Мишар", који се
налази код Шапца, у
Карађорђевој бр. 1, без
накнаде
Влада је сагласна да се у
својину Републике
Србије за потребе
Министарства
унутрашњих послова,
ради побошљања услова
рада службеника
Полицијске управе за
град Београд, прибави
путем реконструкције и
доградње објекта
Управне зграде
Полицијске управе за
град Београд, који се
налази у Београду, у ул.
Булевар деспота Стефана
број 107
Влада је сагласна да се
Министарство спољних
послова одреди, без
накнаде, за корисника
покретних ствари
стечених у државну
својину у складу са
одредбама Закона о
пореском поступку и
пореској администрацији
Влада је сагласна да се
општини Пирот дају на
коришћење, на
неодређено време, без
накнаде, непокретности и
покретне ствари стечене
у јавну својину
Републике Србије у
складу са одредбама
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији

Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђе покретне
ствари стечене у јавну
својину на основу
Закључка Владе 05 Број
46-5612/2013 и 05 Број
46-5908/2013 и Уговора о
купопродаји основних
средстава бр. 46-435/2013
Влада је сагласна да се
Виши суд у Београду
одреди за корисника

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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године

РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
205. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-10298/2013 о јавној својини
од 9. децембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
206. Закључак:
Члан 43. став 3. Закона
05 број 018о Влади ("Службени
10757/2013
гласник РС", бр. 55/05,
од 11. децембра 2013. 71/05-исправка, 101/07,
године
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

207. Закључак:
05 број 46-10989/2013
од 18. децембра 2013.
године

208. Закључак:
05 број 46410640/2013
од 18. децембра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
209. Закључак:
Члан 96. став 1. Закона
05 број 464о планирању и изградњи
10688/2013
("Службени гласник
од 18. децембра 2013. РС", број 72/09, 81/09године
исправка, 64/10-УС и
24/11), члан 43. став 3.
Закона о Влади

путничког возила, комби
марке "Hyundai H 200"
одузетог од починиоца
кривичног дела
Пресудом Основног суда
у Врању
Влада је сагласна да се у
јавну својину Републике
Србије, за потребе
Управе за заједничке
послове републичких
органа, прибави покретна
ствар

/

/

Влада је сагласна да се
прихвати текст Уговора о
донацији, који ће се
закључити између Владе
Републике Србије и
Службе државне
безбедности Уједињених
Арапских Емирата –
Дирекције за објекте
специјалне намене
Влада је сагласна да се
покретне ствари у јавној
својини Републике
Србије, корисника
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде, да на
коришћење, без накнаде,
Аутономној покрајини
Војводини, за потребе
Пољопривредног
факултета Универзитета
у Новом Саду, за рад
Лабароторије за
испитивање сточне хране
и анималних производа
при Департману за
сточарство
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокретност коју чини
војни комплекс – касарна
"Танаско Рајић" у Чачку

/

/

/

/

/

/

Влада је сагласна да
отуђи неизграђено
грађевинско земљиште у
својини Републике
Србије у Пироту и
Обреновцу

/

/
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210. Закључак:
05 број 46310642/2013
од 18. децембра 2013.
године

211. Закључак:
05 број 46-10989/2013
од 18. децембра 2013.
године

212. Закључак:
05 број 46-10749/2013
од 18. децембра 2013.
године

("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
и члана 4. став 1. и
члана 5. Уредбе о
условима, начину у
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", број 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12)
Члан 96. став 9. и став
10. тачка 1) Закона о
планирању и изградњи
("Службени гласник
РС", бр 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и
24/11), члана 6. Уредбе
о условима, начину и
поступку отуђења или
давања у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини
Републике Србије,
односно аутономне
покрајине ("Службени
гласник РС", бр. 67/11,
85/11, 23/12 и 55/12) 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 и
72/12)
Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08 и 16/11) и члан
8.3.1. Уговора о продаји
и куповини акција
Нафтне индустрије
Србије а.д. Нови Сад и
ОАД Гаспром Нефт
Петроград Руска
Федерација, а у вези са
Закључком Владе 05
Број: 312-8769/2009-1
од 30. децембра 2009.
године и Закључком
Владе 05 Број 467748/2010 од 21.
октобра 2010. године
Члан 43. став 3. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08 и 16/11) и члан

Влада је сагласна да
пренесе право јавне
својине на
непокретностима и то:
грађевинском земљишту,
без накнаде, са
Републике Србије на
град Нови Пазар, ради
реконструкције објекта у
сврху промене намене у
амбуланту, изградњу
бунара и пумпе станице у
насељу Блажево

/

/

Утврђивање 34.
делимичног списка
неспорних објеката
"Нафтна индустрија
Србије" а.д. Нови Сад

/

/

Утврђивање 36.
делимичног списка
неспорних објеката
"Нафтна индустрија
Србије" а.д. Нови Сад

/

/
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8.3.1. Уговора о продаји
и куповини акција
Нафтне индустрије
Србије а.д. Нови Сад и
ОАД Гаспром Нефт
Петроград Руска
Федерација, а у вези са
Закључком Владе 05
Број: 312-8769/2009-1
од 30. децембра 2009.
године и Закључком
Владе 05 Број 467748/2010 од 21.
октобра 2010. године
213. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464о јавној својини
11065/2013
("Службени гласник
од 20. децембра 2013. РС", бр. 72/11 и 88/13) и
године
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)

214. Закључак:
05 број 46-11068/2013
од 20. децембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
215. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 464-7454/2013- о јавној својини
2
од 20. ("Службени гласник
децембра 2013. године РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
216. Закључак:
05 број 36111066/2013
од 20. децембра 2013.
године

217. Закључак:
05 број 46411064/2013

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник

Влада је сагласна да се
пренесе право јавне
својине са Републике
Србије на општину
Куршумлија, на
непокретности у јавној
својини Републике
Србије корисника
Министарства одбране,
коју чини војни комплекс
"Топлички устанак" (део
комплекса) касарна у
Куршумлији, уз
нанкнаду
Влада је сагласна да се
Министарству правде и
државне управе – Управе
за извршење кривичних
санкција одреди за
корисника теретних
возила VAY –LADA
NIVA , DACIA 1307
DOUBLE, DACIA
SINGLE 1304.
Влада је сагласна да се из
јавне својине Републике
Србије отуђи
непокреност, која није
неопходна за
функционисање Војске
Србије, а коју
непокретност чини војни
комплекс- земљиште
"Шљивовачки врх", код
Беле Паланке, у поступку
јавног надметања
Ставаља се ван снаге
Закључак Владе 05 Број:
361-8979/10 од 9.
децембра 2010. године.

/

/

/

/

/

/

/

/

У Закључку Владе 05
Број : 464-6235/2011 од
18. августа 2011. године,

/

/
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од 20. децембра 2013. РС", бр. 72/11 и 88/13) и
године
члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
218. Закључак:
Члан 27. став 2. Закона
05 број 46-11067/2013 о јавној својини
од 20. децембра 2013. ("Службени гласник
године
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)
219. Закључак:
05 број 36111084/2013
од 25. децембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

220. Закључак:
05 број 36111167/2013
од 25. децембра 2013.
године

Члан 27. став 2. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

221. Закључак:
05 број 36111204/2013
од 25. децембра 2013.
године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној својини
("Службени гласник
РС", бр. 72/11 и 88/13) 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 и
72/12)

222. Закључак:
Члана 26. и члан 27.
05 број 46-11164/2013 став 1. Закона о јавној
од 25. децембра 2013. својини ("Службени

у тачки 1. речи: "од 870
паркинг места", замењује
се речима: "од 882
паркинг места"

Влада је сагласна да се
Министарство
унутрашњих послова –
Дирекција полиције –
Управа граничне
полиције, одреди за
корисника путничког
возила марке "Toyota
land cruser", одузетог од
починиоца кривичног
дела пресудом Вишег
суда у Врању
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, корисника
Министарства одбране, а
коју чине 24
(двадесетчетири)
пословна простора у
Нишу, дају у закуп, на
неодређено време,
најповољнијем понуђачу
по спроведеном поступку
јавног надметања.
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, корисника
Министарства правде и
државне управе, које
чине делови пословних
простора, које се налазе у
приземљу холова у
зградама правосудних
органа у Београду, дају у
закуп, на одређено време,
на период од пет година,
у сврху постављања
банкомата
Влада је сагласна да се
непокретности у јавној
својини Републике
Србије, пословни
простор који се налази у
Београду, у Булевару
краља Александра бр. 77,
да у закуп, на одређено
време, на период од пет
година, најповољнијем
понуђачу по
спроведеном поступку
јавног надметања
Влада је сагласна да се
Министарство правде и
државне управе –Управа

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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године

223. Закључак:
05 број 46-1270/2013
од 30. децембра 2013.
године

гласник РС", бр. 72/11 и
88/13), члан 5.Уредбе о
поступању са
одређеним стварима у
државној својини
("Службени гласник
РС", бр.98/10 и 51/11) 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 и
72/12)
Члан 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) и члан 12. Уредбе
о коришћењу,
одржавању и
управљању
непокретностима за
потребе дипломатскоконзуларних
представништава РС
("Службени гласник
РС", бр.6/10 и 36/10)

за извршење кривичних
санкција одреди за
корисника покретних
ствари

Влада се упознала са
стањем објекта
резиденције у Паризу,
која се користи за
потребе дипломатскоконзуларног
представништва
Републике Србије у
Паризу и задужила
Министарство спољних
послова и Републичка
дирекција за имовину РС
да предузму неопходне
мере за санирање,
односно адаптацију
објекта резиденције
Републике Србије у
Паризу

/

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ

2. Директор

Бранислав Јовановић

3. Делокруг

На основу члана 30. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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.

Проблеми у вези с хуманитарним разминирањем у Републици Србији су бројни. Mеђутим,
недостатак финансијских средстава је главни разлог који значајно успорава њихово решавање.
Изразит проблем представља неиздвајање финансијских средстава из буџета Републике за операције
разминирања. У нашој земљи се, поред неексплодиране касетне муниције, налазе и авионске бомбе –
ракете, друга неексплодирана убојита средства (НУС), као и разне врсте мина. Подаци о локацијама и
њиховим површинама наведени у извештају односе се на земљиште које је у цивилној употреби.
Касетна муниција
Од бомбардовања наше земље, 1999. године, неексплодирана касетна муниција налази се на
великим површинама и то углавном у неразвијеним подручјима где блокира привредне ресурсе и
угрожава безбедност људи и животну средину. Током
2013. године, након значајног ангажовања Центра за разминирање на представљању величине и
сложености проблема са чишћењем касетне муниције представницима међународне заједнице и
донатора, обезбеђене су донације за реализацију чишћења касетне муниције за 18 пројеката Центра за
разминирање (у даљем тексту: Центар). Реализацијом пројеката, којима су биле обухваћене локације
на подручју општина Куршумлија, Бујановац, Брус, Краљево, Кнић, Ниш и Ужице, разминирано је,
односно очишћено од касетне муниције земљиште површине 2.559.486 м2. Пронађено је и безбедно
уништено 298 комада касетне муниције и 89 комадa других НУС. Средства за реализацију пројеката
на подручју општина Брус, Краљево, Кнић и Ужице (седам пројекaта), обезбеђена су преко
Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF), из донација САД. ITF је спровео
тендерске процедуре и изабрао извођаче радова, а Центар је, у складу са Законом утврђеним
делокругом, израдио одговарајуће пројекте, пратио реализацију и контролисао квалитет
разминирања. Средства за реализацију два пројекта у општини Куршумлија и осам у општини
Бујановац обезбеђена су, такође преко ITF-а, из донација Краљевине Норвешке на основу Програма
помоћи Владе Краљевине Норвешке Републици Србији и Меморандума о разумевању између
организације Норвешка народна помоћ (NPA) и Центра. NPA је изводила радове, док је Центар
израдио пројекте, пратио реализацију и контролисао квалитет разминирања. Један пројекат у Нишу
реализован је из донације Руске Федерације, у складу са Меморандумом о разумевању који су
потписали Центар и руска државна агенција „Емеркoм“, а у оквиру Програма помоћи Руске
Федерације Републици Србији у области хуманитарног разминирања. На територији Републике
Србије касетна муниција се још увек налази на површини од око 6.000.000 м2. Центар је израдио
пројекте за девет локација површине од 1.112.109 м2. На остатку простора, који је сумњив да је
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загађен касетном муницијом, уследиће извиђање са циљем дефинисања ризичних микролокација, као
и израда одговарајућих пројеката, све у складу са Планом рада Центра за 2014 годину.
Авионске бомбе - ракете
Претпоставка је да се од бомбардовања наше земље 1999. године, велики број авионских
бомби-ракета налази на више десетина локација у земљи и у рекама Сави и Дунаву, на дубини и до
20м. Посебан проблем у вези са бомбама-ракетама представља њихово лоцирање, откопавање,
деактивирање и вађење.
У току 2011., 2012. и 2013. године актуелан је био Пројекат претраживања и уклањања авионских бомбиракета и других НУС из реке Дунав у зони Луке Прахово. Реализацију овог пројекта финансирала је
Делегација ЕУ у Београду, која је изабрала извођача радова, као и организацију задужену за обављање
мониторинга. Према Пројекту, радови су завршени марта 2013. године. Међутим, пројектни задатак није
извршен у целости због спора инвеститора и извођача у вези са вредношћу појединих изведених фаза
радова. Центар је пратио реализацију и контролисао квалитет дела изведених радова (на копненом делу). У
току радова пронађено је и безбедно уништено 25 комада НУС (сва су заостала из другог светског рата).
Противпешадијске и противтенковске мине
Центар је
дошао до сазнања да се на подручју општина Бујановац и Прешево, уз
Административну линију са КиМ, налазе разне врсте мина. Центар је, уз помоћ NPA и ITF-a, обавио оште
извиђање на том простору које је праћено тешкоћама и бројним проблемима с обзиром да не постоје
записници о минирању јер се не ради о класичним минским пољима постављаним од стране регуларне
војске, већ о групама мина које су постављале паравојне формације, најчешће мимо уобичајених правила.
Сумња се да се мине на подручју Бујановца и Прешева налазе на површини од око 3.300.000 м2. Иако је
Центар израдио и у План рада за 2013. уврстио и 9 пројеката за разминирање мина, укупне површине од
1.171.676 м2, због недостатка финансијских средстава за обављање радова разминирања, у 2013. години
није реализован ниједан пројекат за разминирање мина. Крајем 2013. године, након обезбеђења донације
САД, ITF је покренуо тендерску процедуру за избор извођача радова за обављање разминирања мина у
општини Прешево, према два пројекта Центра, укупне површине од 270.616 м2. Очекује се да ће након
завршетка тендерског поступка изабрани извођач почети радове на разминирању када се за то стекну
повољни временски услови, у првој половини 2014. године.Мински ризична површина износи 1.221.196
м2. За ту површину Центар је израдио пројекте и лобира код донатора за обезбеђење финансијских
средстава за њихову реализацију. Преостала мински сумњива површина од око 2.080.000 м2 биће предмет
допунског извиђања ради потврђивања или одбацивања сумње на загађеност минама, све у складу са
Планом рада Центра за 2014.годину.
Остала неексплодирана убојита средства (НУС)
На подручју општине Параћин, након пожара и експлозије у војном магацину 19.октобра
2006. године, загађено је земљиште површине од око 8.000.000 м2 (ван војних објеката). Разминирање
овог простора почело је 2009. године. У току 2013. године реализован је један Пројекат за
разминирање који је сачинио Центар, површине 400.355 м2, на коме је пронађено и безбедно
уништено 1286 комада разних НУС. Пројекат је реализовао „Емерком“ (са мешовитим руско српским тимовима деминера), у складу са Меморандумом о разумевању који су потписали Центар и
„Емеркoм“, а у оквиру помоћи Руске Федерације нашој земљи у области хуманитарног разминирања.
Центар је вршио надзор и контролисао квалитет обављеног разминирања. Претпоставка је да се на
подручју општине Параћин, ван војних објеката, још увек налазе разне врсте НУС на земљишту
површине око 2.500.000 м2.
Међународна сарадња
Представници Центра су учествовали на више међународних, регионалних и билатералних
састанака, на којима су разматрана бројна питања из области разминирања, што је допринело
обезбеђењу донација за разминирање у Републици Србији.
Директор Центра учествовао је на 23. састанку Савета за координацију противминског деловања у
југоисточној Европи (SEEMACC), одржаном у Шибенику, Република Хрватска, 23. априла 2013. године и
на 9. међународном симпозијуму "Хуманитарно разминирање 2013.", који се одржавао од 24. до 26. априла
2013. године, такође у Шибенику.
Представница Центра, у периоду од 17. до 19. новембра 2013. године, учествовала је на семинару о
примени Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета противпешадијских мина и
о њиховом уништавању (Отавска конвенција), у Ракитју код Загреба, у организацији Центра за
безбедносну сарадњу (RACVIAC) и Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске.
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Представници Центра су учествовали на полугодишњем и годишњем састанку држава чланица
Отавске конвенције, који су одржани у Женеви (од 21. до 25. маја 2013. године и од 2. до 6. децембра
2013. године), у организацији Женевског међународног центра за хуманитарно разминирање.
Резултати
У Плану рада Центра за 2013. годину, од предвиђена 24 пројекта за чишћење касетне
муниције и уклањање мина и других НУС, реализовано је 13 пројеката на површини од 2.356.771 м2.
Реализација једног пројекта приказана је у Извештају за јул-децембар 2012. године (чишћење касетне
муниције у општини Куршумлија, који је због повољних временских прилика реализован пре рока).
За реализацију два пројекта, обезбеђене су донације и тендерска процедура за избор извођача радова
је у току, а радови ће почети када се стекну повољни временски услови (разминирање мина у
општини Прешево). Осам пројеката за разминирање-чишћење предвиђених Планом за 2013. годину,
који због недостатка финансијских средстава нису реализовани, пребачени су у План за 2014. годину,
заједно са другим пројектима за разминирање-чишћење који су у међувремену израђени. За
реализацију тих пројеката, Центар обавља интензивна лобирања за обезбеђење извора финансирања
код дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србиј, ITF-a и других међународних
хуманитарних фондова и из националног буџета.
У току 2013. године обезбеђене су донације и реализовани пројекти Центра који нису били
предвиђени Планом за 2013. годину. Ради се о четири пројекта за разминирање - чишћење касетне
муниције, површине од 181.702 м2, као и један пројекат за техничко извиђање на површини од
421.368 м2.
Центар се активно ангажовао на праћењу активности и контроли рада извођача радова на
„Спровођењу техничког извиђања терена на постојање неексплодираних убојитих средстава у
реонима трасе гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Центар је пратио реализацију
свих пројеката и вршио контролу квалитета разминирања након чега је разминирано земљиште
предато на употребу њиховим власницима и безбедно се користи. Центар је обавио и Генерално
извиђање на подручју општина Куршумлија, Бујановац, Брус, Краљево, Кнић, Ниш, Параћин и
Ужице и том приликом сагледано је стање на више микролокација.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.1.

Назив

Резултат

I
Програм:
Генерално извиђање
простора за који се сумња да
се на њему налазе мине и
касетна муниција
(2012 –2014.)

II
Обављено генерално извиђање
на површини од око
11.000.000 м2 за коју се
сумњало да су се на њој
налазиле мине и касетна
муниција и створени услови за
израду пројеката за
хуманитарно разминирање
мина и разминирање –
чишћење касетне муниције

Пројекат:
Генерално извиђање на
подручју општине
Куршумлија, Бујановац,
Краљево, Кнић, Брус,
Параћин, Ужице, Ниш

Обављено генерално извиђање
на површини од око 5.000.000
м2 за коју се сумњало да се на
њој налазе мине и касетна
муниција; одређене границе
површина које треба
разминирати и израђен
неопходан број карата по
пројекту

шифра
извора
финанс
ирања
01

Износ остварења/
извршења
III
1.700.000 RSD

05

860.000 RSD
(10.000 USD)

05

860.000 RSD
(10.000 USD)
за трошкове
извиђачког тима
NPA

Референтни
документ
IV
Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.
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2.

2.1.

Програм:
Израда пројеката,
организовање разминирања,
праћење реализације
пројеката и контрола
квалитета разминирања
(2012 –2014.)

Пројекат:
Претраживање и уклањање
неексплодираних убојитих
средстава (НУС) из реке
Дунав, Лука Прахово

Израђено 64 пројекта за
хуманитарно разминирање –
чишћење касетне муниције и
других неексплодираних
убојитих средстава; створени
услови за повећање
безбедности људи,
противпожарну заштиту,
заштиту животне средине,
развој туризма, обраду
пољопривредног земљишпта,
одржавање и експлоатацију
шума, безбедну пловидбу
Дунавом

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

01

15.670.000 RSD

05

528.960.000 RSD
(4.560.000 EUR)

05

144.050.000 RSD
(1.675.000 USD)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедност
пловног пута на Дунаву
обављањем претраживања и
идентификовања, као и
уклањањем авионских бомби –
ракета и других
неексплодираних убојитих
средстава у Луци Прахово
НАПОМЕНА: пројектни
задатак није извршен у
потпуности због спора
инвеститора и извођача у вези
са вредношћу појединих
изведених фаза радова
Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара,
као и реконструкцију пруге и
далековода за пренос
електричне енергије
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Мердаре - Далековод",
општина Куршумлија, на
површини од 100.418 м2

05

404.260.000 RSD
(3.485.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

05

11.600.000 RSD
(100.000 ЕUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.2

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Мердаре Далековод", општина
Куршумлија (површина
100.418 м2)

2.3

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Мердаре - Тунел",
општина Куршумлија
(површина 31.191 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара,
као и реконструкцију пруге и
далековода за пренос
електричне енергије
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Мердаре - Тунел", општина
Куршумлија, на површини од
31.191 м2

05

3.480.000 RSD
(30.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

Пројекат:
Разминирање на локацији
„Параћин 5“, општина

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног

05

81.700.000 RSD
(950.000 USD)

Стратегија
заштите од
пожара за период

2.4

640

Параћин (површина 400.355
м2)

2.5

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Бумбарево Брдо 1", општина Кнић
(површина 128.339 м2)

2.6

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Бумбарево Брдо 2", општина Кнић
(површина 123.603 м2)

2.7

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Суво рудиште - 3"
на Копаонику, општина
Брус (149.612 м2)

2.8

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације ,,Лађевци",
Краљево (површина 167.453
м2)

2.9

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације "Богдановац - 1",
општина Бујановац
(површина 112.894 м2)

земљишта, одржавање и
експлоатацију шума, као и
изградњу гасовода „Јужни
ток“ разминирањем –
чишћењем неелсплодираних
убојитих средстава са локације
„Параћин -5“, општина
Параћин, на површини од
400.355 м2
Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Бумбарево Брдо -1", општина
Кнић, на површини од 128.339
м2
Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Бумбарево Брдо -2", општина
Кнић, на површини од
123.603м2
Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара и развој туризма
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Суво рудиште -3", на
Копаонику, општина Брус, на
површини од 149.612 м2
Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Лађевци", Краљево, на
површини од 167.453 м2
Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта,
као и експлоатацију шума
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Богдановац -1", општина
Бујановац, на површини од
112.894 м2

2012–2017.

05

8.600.000 RSD
(100.000 USD)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

05

8.170.000 RSD
(95.000 USD)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

05

15.050.000 RSD
(175.000 USD)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

05

8.600.000 RSD
(100.000 USD)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

05

12.760.000 RSD
(110.000 ЕUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.
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2.10

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације "Богдановац - 2",
општина Бујановац
(површина 145.745 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта,
као и експлоатацију шума
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Богдановац -2", општина
Бујановац, на површини од
145.745 м2

05

16.240.000 RSD
(140.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.11

Пројекат:
Разминирање - чишћење
касетне муниције са
локације "Јастребац - 1",
општина Бујановац
(површина 113.837 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту од
пожара и безбедну обраду
пољопривредног земљишта,
као и експлоатацију шума
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Јастребац - 1", општина
Бујановац, на површини од
113.837 м2

05

12.760.000 RSD
(110.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.12

Пројекат:
Разминирање – чишћење
касетне муниције са
локације "Јастребац- 2",
општина Бујановац
(површина 155.035 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Јастребац - 2", општина
Бујановац, на површини од
155.035 м2

05

18.560.000 RSD
(160.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.13

Пројекат: Разминирање чишћење касетне муниције
са локације "Карадник",
општина Бујановац
(површина 115.017 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Карадник", општина
Бујановац, на површини од
115.017 м2

05

12.760.000 RSD
(110.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.14

Пројекат: Разминирање чишћење касетне муниције
са локације "Себрат",
општина Бујановац
(површина 175.558 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Себрат", општина Бујановац,
на површини од 175.558 м2

05

19.720.000 RSD
(170.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.
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2.15

Пројекат: Разминирање чишћење касетне муниције
са локације "Боровац - 1",
општина Бујановац
(површина 59.170 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Боровац -1", општина
Бујановац, на површини од
59.170 м2

05

6.960.000 RSD
(60.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.16

Пројекат:Разминирање чишћење касетне муниције
са локације "Боровац - 2",
општина Бујановац
(површина 88.309 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедну
обраду пољопривредног
земљишта, експлоатацију
шума и заштиту од пожара
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Боровац -2", општина
Бујановац, на површини од
88.309 м2

05

9.860.000 RSD
(85.000 ЕUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.17

Пројекат: Разминирање чишћење касетне муниције
са локације "Аеродром
Ниш- 4. фаза", Ниш
(површина 3.032 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара, безбедност ваздушног
саобраћаја и даљи развој
цивилног аеродрома у Нишу
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Аеродром Ниш – 4. фаза",
Ниш, на површини од 3.032 м2

05

860.000 RSD
10.000 USD

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.18

Пројекат: Разминирање –
чишћење локације
„Аеродром Поникве -1“,
град Ужице (површина
212.434 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара, безбедну
реконструкцију “Аеродрома
Поникве”, изградњу нових
инфраструктурних објеката,
развој ваздушног саобраћаја у
земљи, као и развој региона
кроз повећани проток људи и
робе и услуга и отварање
нових радних места
разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
„Аеродром Поникве -1“, град
Ужице, на површини од
212.434 м2

05

9.890.000 RSD
115.000 USD

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

2.19

Пројекат: Разминирање –
чишћење локације
„Аеродром Поникве -2“,
град Ужице (површина
256.471 м2)

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара, безбедну
реконструкцију “Аеродрома
Поникве”, изградњу нових
инфраструктурних објеката,
развој ваздушног саобраћаја у
земљи, као и развој региона
кроз повећани проток људи и
робе и услуга и отварање
нових радних места

05

11.180.000 RSD
130.000 USD

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.
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разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
„Аеродром Поникве -2“, град
Ужице, на површини од
256.471 м2
2.20
Пројекат: Техничко
извиђање локације
"Аеродром Поникве – 3",
град Ужице (површина
421.368 м2)

2.21

Међународна сарадња

Створени услови за повећање
безбедности људи, заштиту
животне средине, заштиту од
пожара, безбедну
реконструкцију “Аеродрома
Поникве”, изградњу нових
инфраструктурних објеката,
развој ваздушног саобраћаја у
земљи, као и развој региона
кроз повећани проток људи и
робе и услуга и отварање
нових радних места
техничким извиђањем
локације „Аеродром Поникве 3“, град Ужице, на површини
од 421.368 м2

05

Центру није познат
износ
извршених
радова.
Извођач
радова је био МУПСектор за ванредне
ситуације-Управа за
цивилну заштиту

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.

Одржанo 5 мултилатералних и
20 билатералних састанака са
Међународном фондацијом за
јачање безбедности људи (ITF)
и другим међународним
субјектима, као и са
представницима земаља
донатора; обезбеђене донације
за извиђање површине од око
5.000.000 м2 за коју се сумња
да се на њој налазе мине и
касетна муниција, као и за
реализацију 21 пројекта за
разминирање - чишћење
касетне муниције, авионских
бомби - ракета, мина и других
неексплодираних убојитих
средстава, укупне површине
од 2.959.841 м2.

01

280.000 RSD

05

232.000 RSD
(2.000 EUR)

Стратегија
заштите од
пожара за период
2012–2017.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

2. Директор

Бранка Тотић

3. Делокруг

На основу члана 31. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и
76/13), 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.

Рад на припреми закона и других општих аката – у току године Завод за интелектуалну
својину (у даљем тексту: Завод) је припремио нацрте следећих закона: Закона о изменама и допунама
Закона о правној заштити индустријског дизајна, који је Влада упутила Народној скупштини на
усвајање 26. августа 2013. године; Законa о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите
интелектуалне својине, за који је у периоду од 10. јуна до 1. јула 2013. године одржана јавна
расправа, као и Законa о изменама и допунама Закона о ознакама географског порекла и Законa о
изменама и допунама Закона о патентима, који су прослеђени Министарству просвете, науке и
технолошког развоја ради даљег поступања. Припремљен је Правилник о садржини јавних регистара,
пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа, који је објављен 29.
јануара 2014. године. Завод је припремио текст Одлуке о висини и начину плаћања трошкова
поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину, којa je
објављена 20. децембра 2013. године, као и Нацрт уредбе о начину вођења електронске евиденције о
емитовању и реемитовању ауторских дела који је прослеђен Министарству просвете, науке и
технолошког развоја на даљи поступак.
Заштита проналазака – Заводу је поднета 221 пријавa патената и 77 пријава малих патената.
Домаћи подносиоци су поднели 201 пријаву патената и 67 пријаву малих патената. Укупан број
поднетих пријава патената и малих патената је приближан броју поднетих пријава у претходној
години (у 2013. години је поднето 298 пријава, а у 2012. години 302 пријаве), али је забележен пораст
пријава патената домаћих пријавилаца за 5% у односу на претходну годину.
На основу Споразума о сарадњи и проширењу са Европским заводом за патенте, Заводу је
поднето 307 захтева за упис проширених европских патената у Регистар патената, а на основу
чланства у Конвенцији о европском патенту, 66 захтева за упис европских патената у Регистар
патената.
Завод је Светској организацији за интелектуалну својину поднео за заштиту у земљама
чланицама ПЦТ уговора 22 домаће пријаве патената (пет пријава више него претходне године). Завод
је такође проследио Европском заводу за патенте две домаће пријаве патената за заштиту у земљама
чланицама Конвенције о европском патенту.
У 2013. години регистрована су 493 патента, од којих 136 на основу пријава поднетих
директно Заводу, а 357 на основу европских патената. Такође, регистрован је и 51 мали патент.
Окончана су 862 предмета који су се односили на заштиту проналазака патентом и малим
патентом. Завод је поступајући као првостепени орган испитао уредност 12 жалби на одлуке у вези
патената и припремио седам предлога одлука по жалби за Владу. Такође, одговорено је на две тужбе
у управним споровима и донете су 23 одлуке по предлозима за поновно успостављање права.
Заштита знакова разликовања – Завод обавља управне послове који се односе на
регистровање знакова разликовања у које спадају: жигови, индустријски дизајн и ознаке географског
порекла.
С тим у вези, Заводу је поднето 7720 пријава знакова разликовања (401 пријава више него у
2012. години), од којих 7307 пријавa жигова, 408 пријава индустријског дизајна и пет пријава за
645

регистровање ознака географског порекла. Битно је истаћи да су домаћа правна и физичка лица
поднела 1113 пријава жигова (20% више него у 2012. години), 94 пријава индустријског дизајна (42%
више него претходне године) и пет пријава за заштиту географских ознака порекла (претходне године
су поднете четири пријаве).
Регистровано је 5517 жигова (4051 на основу пријава поднетих посредством Мадридског
система, а 1466 на основу пријава поднетих непосредно Заводу), 350 индустријских дизајна (293 на
основу Хашког аранжмана, а 57 на основу пријава поднетих непосредно Заводу) и пет ознака
географског порекла (Сјеничка јагњетина, Пиротски качкаваљ, Сомборски сир, Златарски сир и
Ечански шаран).
Завод је испитао и 150 пријава за међународно регистровање жигова које су поднела домаћа
предузећа, и које су прослеђене Светској организацији за интелектуалну својину на даљи поступак.
У поступцима по жалбама на одлуке Завода у вези знакова разликовања, Завод је
поступајући као првостепени орган испитао формалну уредност 24 жалбе и заменио једно
првостепено решење. Два првостепена решења су поништена од стране другостепеног органа, а 18
решења је потврђено од стране другостепеног органа. У управним споровима који се воде пред
Управним судом Србије поводом одлука Административне комисије Владе донетих у вези жигова,
Завод је припремио пет нацрта одговора на тужбе.
Ауторско и сродна права - Завод је обављао послове надзора над радом организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права. У оквиру редовног надзора урађена је детаљна
анализа годишњих извештаја о пословању, годишњих обрачуна накнада и извештаја ревизора у свим
колективним организацијама које послују на територији Републике Србије (Сокој, ОФПС и ПИ).
Поднето је седам захтева за спровођење ванредног надзора над радом организације ОФПС и
четири захтева за спровођење ванредног надзора над радом организације Сокој. Завод је ажурно
поступио по свим поднетим захтевима и обавио ванредни надзор у поменутим колективним
организацијама.
Завод је издао дозволу за рад организацији ОФА за обављање делатности колективног
остваривања права aутора фотографије. Ово је четврта колективна организација која је од Завода
добила дозволу да послује на територији Републике Србије.
На основу Закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима који се
примењује од 1. јануара 2013. године, Комисија за ауторско и сродна права је престала са радом, а
њена права и обавезе преузео је Завод. Настављајући послове по захтевима за давање сагласности на
предложене тарифе које Комисија није окончала, од укупно 10 преузетих предмета Завод је пет
предмета окончао. У три преостала предмета се застало са поступком јер су организације и
корисници у 2013. години одлучили да наставе преговоре о тарифи, а у два предмета, организацији
Сокој је наложено да текст предложених тарифа усагласи са Законом.
Заводу су поднета три нова захтева за давање сагласности на предлоге тарифа накнада.
Поступајући по поднетим захтевима Завод је потврдио законитост Предлога тарифе за остваривање
права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, фонограма и интерпретација који су
заједнички поднеле три организације: СОКОЈ, ОФПС и ПИ, док је по преостала два захтева, поступак
у току.
Заводу је поднето 289 пријава за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и
предмета сродних права. Све поднете пријаве су обрађене – издате су одговарајуће потврде о пријему
у депозит и уношењу у евиденцију, или су писани захтеви за њихово додатно уређење.

Информационо-документациона делатност – Завод је објавио шест бројева Гласника
интелектуалне својине и шест бројева Билтена Центра за едукацију и информисање;
одштампано је 649 патентних списа и списа малих патената. Сајт Завода се ажурира дневно и
садржи поред националних и међународних база патената, жигова и индустријског дизајна
многобројне информације о значају заштите права интелектуалне својине и о раду Завода.
Обављана је размена патентне литературе са заводима Руске Федерације, Републике
Словеније и Републике Аустрије. Завод је примио 173.865 докумената из ових завода.
У протеклој години јавну читаоницу Завода посетила је 851 странка, од чега је 236
странака, уз помоћ службеника Завода, обавило претраживање жигова, а 615 странака је
добило информације у вези са патентима.
Завод је у току године обављао и активности усмерене ка даљем развоју информационог
система. Окончан је рад на електронском регистру жигова који се од 1. јануара 2014. године користи
уместо регистра у писаној форми, а урађен је и електронски регистар за патенте, са циљем да он у
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току 2014. године замени папирне регистре. У сарадњи са Управом за дигиталну агенду, постављене
су и прве две услуге на портал Е- управе: захтев за продужење важења жига и захтев за издавање
уверења. Такође, преко сервиса е-плаћање развијеног на Порталу омогућено је електронско плаћање
административних такси.
Едукативно-информативна делатност - У Заводу од 2011. године ради Центар за едукацију и
информисање који је основан захваљујући ИПА пројекту ЕУ. Центар доприноси бољем управљању
правима интелектуалне својине у привреди и у научно-истраживачким институцијама, већем
разумевању и поштовању ових права у јавности и бољем спровођењу ових права од стране
надлежних органа. У 2013. години Центар је организовао 66 семинара којима је присуствовао 1841
учесник. За мала и средња предузећа одржано је 29 семинара, за факултете и научно-истраживачке
институте 22, за проналазаче и остале заинтересоване 15, а шест за институције које се баве
принудном применом интелектуалне својине (судови, јавна тужилаштва, полиција, царина,
инспекторати). Центар је пружио велики број консултантских услуга и пословних информација, од
специјализованих услуга дијагностике интелектуалне својине и извештаја о претраживању база
података, до редовних месечних сусрета корисника са стручњацима Завода који се одржавају сваког
трећег четвртка у месецу (Отворена врата). Ради пружања услуга које су у Европи познате као
дијагностика интелектуалне својине, стручњаци Центра посетили су 46 привредних друштава у
којима су обавили анализу заштићености њихових интелектуалних добара и указали им на поступак и
сврху адекватне заштите у земљи и иностранству.
Центар је у току године пружио саветодавне услуге за 1393 странке.
Међународна сарадња - у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину
(WIPO), Завод је организовао, у Београду и Новом Саду, два скупа: „Регионални семинар о
принудном спровођењу права интелектуалне својине” и “Међународну конференцију о
интелектуалној својини”. WIPO је такође у сарадњи са Заводом започео рад на две националне
студије. Студија о економском доприносу креативне индустрије привреди Републике Србије треба да
утврди колико је учешћа индустрије засноване на ауторском праву у стварању бруто друштвеног
производа Републике Србије, а друга студија има за циљ да установи утицај система интелектуалне
својине на развој иновација. Обе студије ће бити завршене и представљене јавности у првој половини
2014. године.
Представници Завода су у протеклој години учествовали на заседањима сталних и
привремених WIPO комитета, WIPO радних група, као и на 51. и 52. серији заседања скупштина
држава чланица WIPO, које су одржане у септембру и децембру месецу, у седишту WIPO у Женеви.
На 7. заседању Светског конгреса против кривотворења и пиратерије, одржаном у Истанбулу априла
месеца, у организацији WIPO, Светске царинске организације и Интерпола, директорка Завода
говорила је о мерама које се у Републици Србији предузимају у погледу спречавања повреда права
интелектуалне својине. Представници Завода су представљали Републику Србију на Дипломатској
конференцији за закључење Уговора којим се омогућава приступ објављеним делима од стране
слепих и слабовидих лица, која је у организацији WIPO одржана јуна месеца у Маракешу.
Сарадња Завода и Европске патентне организације одвијала се кроз учешће представника
Завода у радним телима Европске патентне организације, кроз обуку наших стручњака у оквиру ЕПО
Академије, као и у спровођењу више пројеката у оквиру билатералног плана сарадње. Децембра
месеца, у машински програм “Patent Translate” Европског завода за патенте, уведен је и српски језик,
чиме је омогућено машинско превођење на српски језик светске базе патентне документације
Espacenet која садржи 70 милиона патентних докумената. Такође, при крају је рад на изради
националног патентног регистра Србије, који треба у 2015. години да буде повезан са Уједињеним
европским патентним регистром.
Успешно је окончан српско-швајцарски пројекат „Помоћ у области права интелектуалне
својине” (географске ознаке и усклађеност са TRIPS стандардом), који је омогућио заштиту ознака
порекла Лесковачки ајвар, Златарски сир и Новопазарски суџук и који је допринео унапређењу
легислативе у овој области.
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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”, бр. 72/12 и
76/13), 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 рада,
запошљавања и социјалне политике.

Завод за социјално осигурање (у даљем тексту: Завод) је у оквирима својих надлежности, као орган
за везу Републике Србије надлежан за примену међународних уговора о социјалном осигурању, допринео
побољшању ефикасности спровођења међународних уговора о социјалном осигурању, чиме је унапређен
социјално-економски положај осигураника и корисника права у области социјалне сигурности, применом
тих међународних уговора. Одржавањем званичних разговора са органима за везу Републике Аустрије,
Савезне Републике Немачке, Републике Словеније, Републике Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике
Македоније, Црне Горе и Чешке Републике решен је велики број питања и проблема у вези са
спровођењем и применом важећих споразума о социјалном осигурању у области пензијског и инвалидског
осигурања, здравственог осигурања, осигурања за случај незапослености и осигурања за случај повреде на
раду и професионалне болести.
У марту су одржани разговори са Заводом за пензијско и инвалидско осигурање Републике Словеније, на
којима су разматрана и решавана отворена питања у спровођењу Споразума о социјалном осигурању и
договорени начини поступања носилаца осигурања двеју земаља у таквим случајевима.
У априлу су одржани разговори са Заводом за мировинско осигурање Републике Хрватске, који су
били посвећени разматрању проблема у остваривању права из области пензијског и инвалидског
осигурања у спровођењу Споразума о социјалном осигурању. Посебна пажња посвећена је проблематици
исплате тзв. одштетних захтева између носилаца пензијског осигурања две државе и проблему исплате
пензија корисницима Хрватског завода за мировинско осигурање који живе у Републици Србији, а који су
у обавези да прибаве особни идентификацијски број (ОИБ) како би им се наставила исплата пензија. У
вези с тим, током септембра и октобра предузете су одговарајуће активности од стране Завода,
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Србије и Хрватског завода за мировинско
осигурање на обавештавању корисника о обавези прибављања ОИБ броја и омогућавању да што лакше и
без претераних формалности испуне ту обавезу, чиме се омогућава несметана исплата њихових права.
У априлу су одржани разговори са органима за везу Босне и Херцеговине (Федерације БиХ,
Републике Српске и Дистрикта Брчко), у области здравственог осигурања. Том приликом су размотрена
сва отворена питања у примени Споразума о социјалном осигурању између две државе, а посебно је
разматрано питање обрачуна и плаћања трошкова здравствене заштите и измирења међусобних обавеза
надлежних носилаца здравственог осигурања две државе по том основу.
У априлу је одржан радни састанак са делегацијом Фонда за задравствено осигурање Републике
Македоније, на коме су размотрени сви аспекти сарадње надлежних носилаца двеју држава у спровођењу
Споразума о социјалном осигурању у овој области. Посебан део састанка одржан је са руководством
Републичког фонда за здравствено осигурање Србије, на коме је договорено интензивирање сарадње два
фонда у наредном периоду.
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У мају су, после паузе преко десет година, одржани разговори са Заводом за здравствено
осигурање Чешке Републике. На састанку су размењене информације о изменама у законодавствима двеју
земаља до којих је дошло у претходном периоду, размењени су статистички подаци о обрачуну трошкова
здравствене заштите и договорена су међусобна плаћања по том основу између надлежних носилаца
здравственог осигурања. Такође, договорено је да се у току 2014. године одржи састанак на коме ће се
утврдити нови двојезични обрасци неопходни за спровођење Споразума о социјалном осигурању.
У јуну је одржан Семинар о питањима пензијског система Републике Аустрије и хармонизацији
прописа са правом ЕУ. Циљ семинара је била подршка институцијама пензијског осигурања у Републици
Србији у раду на припреми за учлањење у Европску унију, на усклађивању постојећих процедура у
систему пензијског осигурања са стандардима и захтевима ЕУ, као и подизању нивоа ефикасности и
прилагођавање администрације стандардима које постављају европски прописи у овој области. Одржавање
семинара је резултат сарадње Савезног министарства за рад, социјална питања и заштиту потрошача
Републике Аустрије са Заводом, а слични семинари одржани су и током 2013. године.
У јуну су одржани разговори са надлежним министарствима и носиоцима социјалног осигурања
Црне Горе, на којима су разматрана питања и проблеми у споровођењу Споразума о социјалном осигурању
са Црном Гором, у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања. Посебна
пажња посвећена је питању лечења осигураника Фонда здравственог осигурања Црне Горе у Републици
Србији и неопходности поштовања процедура упућивања на лечење, које су прописане Споразумом.
У септембру су одржани разговори са Главним савезом аустријских носилаца социјалног
осигурања, на коме су разматрана питања везана за електронску размену података између носилаца
социјалног осигурања две државе, и договорене су конкретне активности у том погледу. Такође је
разматран и усаглашен текст Договора о коришћењу Европске картице здравственог осигурања (EHIC) на
територији Републике Србије, који је након тога потписан у новембру 2013. године.
У септембру су одржани разговори са фондовима пензијског и инвалидског осигурања Босне и
Херцеговине (Федерације БиХ и Републике Српске), на којима је размотрен велики број отворених питања
и проблема који се јављају у примени Споразума о социјалном осигурању у тој области, а размотрен је и
један број појединачних случајева. И поред чињенице да је на састанку разрешен већи број отворених
питања, договорено је да се у првој половини 2014. године одржи још један радни састанак на коме би се
договорило поступање у нерешеним питањима.
Са немачким носиоцем осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести одржан је
састанак, у октобру, на коме су размењене информације о правним прописима двеју земаља, размотрен је
текст предлога Споразума органа за везу у области осигурања за случај повреде на раду и професионалне
болести, као и текст нових двојезичних образаца за примену Споразума у тој области.
Са немачким органом за везу у области здравственог осигурања у октобру је одржан састанак, на
коме су размотрена питања примене Споразума о социјалном обезбеђењу између две државе у области
здравственог осигурања, са посебним освртом на стање обрачуна трошкова здравствене заштите и плаћања
између надлежних носилаца по том основу.
У октобру су представници Завода учествовали на 9. Европском колоквијуму «Елементи
минималне заштите у системима старосних пензија», који је у организацији Савезног немачког пензијског
осигурања одржан у Берлину, 21. и 22. октобра. На семинару су размењена искуства у примени законских
решења у системима пензијског осигурања из више од десет земаља чланица ЕУ, са посебним освртом на
питање минималних пензија и обезбеђивања минимума социјалне сигурности у пензијском систему.
Представник Завода је био председавајући пленарне седнице, која је одржана првог дана семинара.
У новембру је одржан сусрет носилаца пензијског осигурања и органа за везу Републике Србије,
Републике Словеније и Републике Хрватске, на коме су разматрана питања и проблеми из области
медицинског вештачења применом међународних уговора о социјалном осигурању.
Са носиоцима социјалног осигурања Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије, Републике
Хрватске и Мађарске је, током 2013. године, настављено одржавање тзв. Дана разговора – Међународних
саветодавних дана, на којима стручњаци из области пензијског осигурања Републике Србије и поменутих
држава пружају осигураницима и корисницима права одговарајућу стручну помоћ и савете. Дани
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разговора су одржани у фебруару и септембру (Савезна Република Немачка), априлу и октобру (Република
Аустрија), мају и октобру (Република Хрватска) и новембру (Мађарска). На одржаних 17 дана разговора
пружена је стручна помоћ и дати су савети у непосредном контакту са 662 осигураника и корисника права,
а решене су 172 замолнице и ургенције у појединачним предметима остваривања права применом
међународних споразума о социјалном осигурању. Такође, са представницима фондова СР Немачке,
Републике Аустрије и Мађарске одржани су посебни радни састанци на којима је извршена оцена
одржаних дана разговора у 2013. години и договорени термини и места одржавања Међународних
саветодавних дана у 2014. години.
Завод је био учесник традиционалног годишњег сусрета директора носилаца пензијског и
инвалидског осигурања држава насталих на простору СФРЈ који су одржани у Подгорици, 24. и 25.
октобра 2013. године, на којима су разматрана питања и проблеми који се јављају у примени
споразума о социјалном осигурању између свих држава насталих на простору СФРЈ. Посебна пажња
посвећена је електронској размени података између носилаца пензијског осигурања.
У току 2013. године Завод је, у својству члана Међународног удружења социјалне сигурности
- МУСС (International Social Security Association) прикупљао информације (прописи, анализе, чланци
итд.), статистичке податке и искуства у области социјалне сигурности, пре свега земаља Европске
уније. Носиоцима социјалног осигурања у Републици Србији презентирани су материјали и подаци
добијени од МУСС, а који су везани, како за област пензијског и инвалидског осигурања, тако и
здравственог осигурања. За потребе МУСС-а израђен је приказ основних карактеристика свих
области система социјалне сигурности Републике Србије, чије се ажурирање врши сваке две године, а
који је објављен у књизи Програм социјалне сигурности широм света, Европа 2013.
Поред наведених активности, представници Завода су учествовали у преговорима надлежних
министарстава Републике Србије (Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и
Министарство здравља), ради закључивања нових или новелирања постојећих споразума о
социјалном осигурању са Руском Федерацијом и Мађарском.
Представници Завода су активно учествовали на састанцима, конференцијама, радионицама и
округлим столовима посвећеним питањима пензијског и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања у земљи и иностранству, а посебно на неколико семинара посвећених процесу
придруживања Републике Србије чланству у ЕУ.
Поред наведеног, у Заводу је у оквиру обављања редовних послова и задатака пружена и
одговарајућа стручна помоћ осигураницима и корисницима права у свим областима социјалног
осигурања, као и правна и административна помоћ органима за везу, носиоцима осигурања, као и
надлежним органима других држава.
У извештајном периоду остварена је успешна сарадња са ресорним министарствима –
Министарством рада, запошљавања и социјалне политике и Министарством здравља, као и са
носиоцима социјалног осигурања у Републици Србији – Републичким фондом за здравствено
осигурање, Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Фондом за социјално
осигурање војних осигураника и Националном службом за запошљавање.
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у области здравственог

10.

Закључак
05 број:037-6666/2013
од 9. августа 2013.
године

11.

Закључак
05 број:037-7156/2013
од 25. августа 2013.
године

12.

Закључак
05 број:037-7155/2013
од 28. августа 2013.
године

13.

Закључак
05 број:037-7357/2013-1
од 19. септембра 2013.
године

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

14.

Закључак
05 број:037-7358/2013-1
од 19. септембра 2013.
године

15.

Закључак
05 број:037-9203/2013
од 1. новембра 2013.
године

16.

Закључак
05 број:037-9219/2013
од 1. новембра 2013.
године

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

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

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ
V

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Ред.
бр.

Назив акта

I

17.

Закључак
05 број:037-9763/2013
oд 22. новембра 2013.
године

18.

Закључак
05 број:037-10646/2013
од 11. децембра 2013.
године

Правни основ

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

Опис

III
осигурања и пензијског и
инвалидског осигурања
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
између органа за везу
Републике Србије и органа
за везу Савезне Републике
Немачке
у
области
здравственог осигурања
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
између органа за везу
Републике Србије и органа
за везу Савезне Републике
Немачке
у
области
осигурања за случај повреде
на раду и професионалне
болести

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ
V

/

/

/

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2. Директор

Предраг Јовановић

3. Делокруг

На основу члана 136. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12), Управа за јавне набавке обавља следеће послове: врши надзор над применом
овог закона; доноси подзаконске акте у области јавних набавки; учествује у припреми
прописа у области јавних набавки; даје мишљење о тумачењу и примени одредби
овог закона; испитује испуњеност услова за спровођење преговарачког поступка из
члана 36. овог закона и конкурентног дијалога; предлаже Влади списак наручилаца,
према подацима из извештаја и евиденција о јавним набавкама које поседује;
учествује у изради плана за борбу против корупције; именује грађанског надзорника;
сачињава моделе оквирних споразума; даје сагласност на одлуку, односно споразум
из чл. 48. и 50. овог закона; прописује стандардне обрасце огласа о јавним набавкама;
води списак негативних референци; прописује начин вођења евиденције и
сачињавања извештаја о јавним набавкама; сачињава тромесечни, полугодишњи и
годишњи извештај о јавним набавкама; прописује начин и програм стручног
оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке и
води регистар службеника за јавне набавке; управља Порталом јавних набавки;
предузима мере ради развоја и унапређења система јавних набавки; подноси захтев за
заштиту права; обавештава Државну ревизорску институцију и буџетску инспекцију
када утврди неправилности у спровођењу поступака јавних набавки и достављању
извештаја о јавним набавкама; покреће прекршајни поступак када на било који начин
сазна да је учињена повреда овог закона која може бити основ прекршајне
одговорности; покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци;
припрема моделе одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне
набавке; прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима,
закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних набавки у
целини; објављује и дистрибуира одговарајућу стручну литературу; прикупља
информације о јавним набавкама у другим државама; припрема планове и
нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са
преговорима о приступању Европској унији, у области јавних набавки; сарађује са
страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки; сарађује са другим
државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне
самоуправе; обавља друге послове у складу са законом.

Управа за јавне набавке је до 1. априла 2013. године обављала послове у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број, 116/08), а од 1. априла 2013. године у складу са
новим Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број, 124/12).
Током 2013. године, Управа за јавне набавке (у даљем тексту: Управа) у складу са
прописаним овлашћењима донела је следећа подзаконска акта:
Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
("Службени гласник РС", бр. 29/13);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 29/13 и бр. 104/13);
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка ("Службени гласник РС", бр. 29/13);
Правилник о грађанском надзорнику ("Службени гласник РС", бр. 29/13);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 29/13);
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
(„Службени гласник РС", бр. 106/13)
и израдила и објавила на својој интернет страници следеће моделе конкурсних документација,
аката у поступку јавне набавке и упутства за примену ЗЈН:
Модел плана набавки;
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Модел и упутство о начину закључивања оквирних споразума;
Упутство за преговарачки поступак;
Модел конкурсне документације за отворени поступак;
Модел конкурсне документације за рестриктивни поступак – модели за прву и другу фазу;
Модел конкурсне документације за квалификациони поступак – модели за прву и другу фазу;
Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности;
Модел конкурсне документације за преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда;
Модел конкурсне документације за преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда;
Модел изјаве о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну набавку;
Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца;
Модели стандардних образаца огласа о јавним набавкама.
Чланом 132. Закона о јавним набавкама прописано је да Управа за јавне набавке ближе
уређује садржину извештаја о јавним набавкама и начин вођења евиденције о јавним набавкама, као и
да је дужна да на основу достављених кварталних извештаја наручилаца припреми збирни
тромесечни извештај о спроведеним поступцима и закљученим уговорима и да га објави на Порталу
јавних набавки.
С тим у вези, Управа је учествовала у изради новог софтвера за електронску евиденцију
јавних набавки, путем кога су наручиоци у законској обавези да Управи достављају своје тромесечне
извештаје о закљученим уговорима и спроведеним поступцима јавних набавки који је, почетком јула
2013. године, завршен и постављен на сајт Управе. Управа је такође учествовала у изради детаљног
корисничког упутства за употребу софтвера које је објављено на сајту Управе.
Софтвер је израђен у складу са Законом и пратећим Правилником, а кључне, квалитативне
новине које су њиме обухваћене у односу на претходни систем извештавања, су: праћење измена
уговора, евидентирање извршења уговора и евидентирање изузетака од примене закона.
Чланом 133. Закона о јавним набавкама прописано је да је Управа дужна да на основу
појединачних тромесечних извештаја наручилаца припреми полугодишњи и годишњи извештај о
јавним набавкама у Републици Србији, да га достави Влади и објави на својој интернет страници.
На основу тромесечних извештаја наручилаца, у 2013. години урађена су и предата Влади,
ради информисања, два извештаја о јавним набавкама, са предлогом мера за унапређење система
јавних набавки:
Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за 2012. годину, на основу члана 96. став 2.
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број, 116/08), упућен Влади ради
информисања у априлу 2013. године;
Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за прво полугодиште 2013. године, на
основу члана 133. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број, 124/12),
упућен Влади ради информисања у октобру 2013. године.
Чланом 136. Закона о јавним набавкама предвиђено је да Управа управља Порталом јавних
набавки. У складу са тим, Управа је учествовала у изради новог Портала јавних набавки који је почео
са радом 1. априла 2013. године. Нови Портал служи за објаву огласа и осталих докумената, као и за
претрагу јавних набавки у поступцима који су започети по новом Закону.
Кључне измене на новом Порталу у односу на Портал урађен у складу са претходним
Законом, су: рачунање рокова од дана објаве позива на Порталу, обавезна објава јавних набавки мале
вредности, обавезна објава конкурсне документације, објава обавештења о покретању преговарачког
поступка и одлуке о додели уговора, објава мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене
преговарачког поступка, објава одлуке о измени уговора, објава негативних референци, објава
обавештења наручиоца о поднетом захтеву за заштиту права.
Са новим Порталом почео је као обавезан да се примењује и Општи речник набавки (ОРН)
при објави огласа и осталих обавештења, а истовремено је ОРН постављен и на сајт Управе, ради
информисања корисника.Такође, на новом Порталу је знатно унапређена претрага јавних набавки:
уведена је опција за претрагу по шифрама из ОРН и уведен је преглед последњих 100 објављених
набавки (уместо последњих 5 набавки на старој верзији Портала). Поред наведеног, Управа је
учествовала у изради пратећег корисничког упутства за рад са Порталом, као и стандардних образаца
за огласе о јавним набавкама.
Кључни подаци са новог Портала јавних набавки који је у функцији од априла 2013. године:
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Укупан број регистрованих корисника: 6.456
Укупан број објављених јавних набавки: 27.358
Укупан број објављених одлука Републичке комисије за заштиту права: 161
Укупан број објављених закључених уговора велике вредности из кварталних извештаја
наручилаца: 220.000
Укупан број мишљења за преговарачки поступак: 2150
Просечан број објављених тендера по дану: 137
Просечна дневна посета: 6.170
Управа за јавне набавке утврђује основ и даје мишљења за примену преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда који се спроводи у складу са чланом 36. став 1. тач. 26) Закона о јавним набавкама. Од 1. априла до краја 2013. године стигло је 2.411 захтева за мишљење
о основаности примене преговарачког поступка, а урађено је 2.150.
Управа је обавила следеће телефонске консултације:
Планирање набавки: у просеку, дневно се пружи око 20 консултација путем телефона;
Портал јавних набавки: у просеку, свакодневно се пружи око 20 консултација путем телефона
и 15 путем Е-мејла;
Квартални извештаји о закљученим уговорима и спроведеним поступцима јавних набавки: у
просеку, дневно се пружи између 25 и 30 консултација телефонским путем ;
Правне консултације: у просеку, дневно се пружи око 20 консултација путем телефона, у вези
примене одредаба Закона о јавним набавкама.
Од почетка примене Закона о јавним набавкама , Управа за јавне набавке пружа стручну
помоћ на састанцима којих има, у просеку, 2-3 дневно.
Представници Управе одржали су више предавања наручиоцима у вези примене Закона о
јавним набавкама.
У складу са чланом 136. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама, Управа даје мишљења о
тумачењу и примени одредби Закона. У вези са наведеним, у протеклом периоду Управа је примила
940 писаних захтева, од којих је на 358 дат писани одговор. Значајан број нерешених захтева
директна је последица недовољног кадровског капацитета Управе.
Сходно члану 50. Закона о јавним набавкама, Управа је дала 54 мишљења на одлуке о
заједничком спровођењу набавки, од којих је 46 позитивно.
Чланом 28. Закона о јавним набавкама прописано је да грађански надзорник надгледа сваки
појединачни поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од једне милијарде динара. У
2013. години именовано је 8 грађанских надзорника.
У периоду до 1. априла 2013. године, а у складу са претходним Законом о јавним набавкама и
Правилником о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке („Службени гласник
РС“ бр. 50/09), који су примењивани до 1. априла 2013. године, организовано је 11 испита за
службеника за јавне набавке. У том периоду полагало је 484 кандидата, а положио је 331 кандидат. У
истом периоду урађено је 59 извештаја о примени преговарачког поступка по хитности при чему су
уочене неправилности у шест поступака, укупне уговорене вредности 74.494.125 динара.
ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ

I

II

III

1. Правилник о форми иЧлан 51. став 8. Закона о
садржини плана набавки ијавним
набавкама
извештаја о извршењу плана(''Службени гласник РС'',
набавки
број 124/12)
2.
Правилник о обавезним Члан 61. став 12. и 77.
елементима
конкурсне став. 10. Закона о јавним
документације
у набавкама (''Службени
поступцима јавних набавки гласник
РС'',
број
и
начину
доказивања 124/12)
испуњености услова

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

/

29/13
29. март

/

29/13
29. март
104/13
27. новембар
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3.

4.

5.

6.

Правилник о форми и
садржини
захтева
за
мишљење о основаности
примене
преговарачког
поступка
Правилник о грађанском
надзорнику
Правилник о садржини
извештаја
о
јавним
набавкама и начину вођења
евиденције
о
јавним
набавкама
Правилник о садржини акта
којим се ближе уређује
поступак јавне набавке
унутар наручиоца

Члан 36. став 3. Закона о
јавним
набавкама
(''Службени
гласник
РС'', број 124/12)

/

29/13
29. март

Члан 28. став 5. Закона о
јавним
набавкама
(''Службени
гласник
РС'', број 124/12)
Члан 132. став 3. Закона
о јавним набавкама
(''Службени
гласник
РС'', број 124/12)

/

29/13
29. март

/

29/13
29. март

Члан 22. став 2. Закона о
јавним
набавкама
(''Службени
гласник
РС'', број 124/12)

/

106/13
29. март

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив

Резултат

I
Програм
праћења
поступака
јавних
набавки
Унапређење
система
јавних набавки

II
Смањен број нерегуларности у
спровођењу поступака јавних
набавки
Унапређен
систем
јавних
набавки у складу са стандардима
ЕУ
Смањен
број
појединачних
саветодавних активности

Програм
унапређења
обављања
послова
јавних набавки

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
13,000,000
RSD

Референтни
документ
IV
/

01

26,362,000
RSD

/

01

20,976,000
RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

2. Директор

Славица Радовановић

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 учешће 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.

Републички сеизмолошки завод (у даљем тексту: Завод) је у 2013. години реализовао
активности које се односе се на: праћење сеизмичке активности у Републици Србији и у региону,
објављивање прикупљених и обрађених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама,
модернизацију сеизмолошке службе, реализацију планираних програма и пројеката, учествовање у
међународној размени
сеизмолошких података и сарадњу на регионалним сеизмолошким
пројектима.
У односу на претходну годину сеизмичност на територији Републике Србије је била на
приближно истом нивоу у погледу броја регистрованих и лоцираних земљотреса (1531 на територији
Републике Србије, 1252 у ближем региону), али на нешто вишем нивоу када је реч о степену њиховог
интензитета и магнитуде. Земљотреси који су се осетили у Републици Србији, лоцирани су на
подручјима Косовске Митровице, Краљева, Ужица и Маљена. Регистровано је 45 земљотреса који су
могли бити чулно осећени (М>=2.3, интензитети III-V степени ЕМС). У епицентралним областима
ови земљотреси нису могли да изазову материјалне штете. Од овог броја било је девет земљотреса
М>=3 јединицe Рихтерове скале, што представља нешто интензивнију сеизмичку активност у односу
на 2012. годину. Највиша регистрована магнитуда је износилa 4.5 јединица Рихтерове скале
(подручје Косовске Митровице, 18.11.2013.године у 13:15 часова). Хипоцентар је био на дубини од
4км а интензитет је износио између VI и VII степени ЕМС.
Ови подаци представљали су основу за израду Извештаја о сеизмичности Србије за 2013.
годину. На основу израђених билтена и каталога за 2013. годину, креирана је карта епицентара
Србије за 2013. годину.
У ближем окружењу, најинтензивнија сеизмичка активност се одвијала на подручјима ЈИ
Бугарске (Благоевград, МL 4.1), СЗ Македоније (Тетово, МL 3.5) и северне Црне Горе (Пљевља, МL
3.2 ). У региону најјачи земљотрес лоциран је у Егејском Мору. Имао је магнитуду од 5.9 јединицa
Рихтерове скале. Магнитуде далеких земљотреса (телесеизама) су биле знатно веће и нису
одређиване на станицама у Републици Србији.
Унапређење сеизмолошке службе у 2013. години, одвијало се у правцу проширења
Националне сеизмолошке мреже и Националне акцелерографске мреже, унапређења сеизмолошке
инфраструктуре, побољшања квалитета регистровања и анализе сеизмолошких података, побољшања
преноса сигнала са станица које сачињавају мрежу и јачању капацитета запослених.
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Сеизмолошки мониторинг у Републици Србији у свом саставу има два конвенционална типа
сеизмолошких мрежа:
- мрежу сеизмолошких станица,
- мрежу акцелерографских станица.
Мрежу сеизмолошких станица (намењена за праћење сеизмичности на територији Републике
Србије и у ближем окружењу) тренутно чине 22 сеизмолошке станице. На девет станица инсталирани
су широкопојасни сеизмометри, на једној станици дугоперодични, a на 12 станица краткопериодични сеизмометри. Просторна прекривеност је тако конципирана да је усмерена ка просторима
са израженим сеизмичким хазардом у Републици Србији. Осетљивост сеизмометара и начин преноса
сеизмичког сигнала чине овај систем поузданим за квалитетно регистровање и проучавање сеизмичке
активности на тлу Републике Србије.
Национална сеизмолошка мрежа је проширена за једну станицу. На брани Првонек код Врањске
Бање инсталирана је нова сеизмолошка станица. Станица Ковин је деинсталирана, због лоших
техничких и геолошких услова. На станици Суботица извршена је дислокација и изграђен нови шахт
за смештај инструмената. На станици Гружа реинсталиран је сеизмометар СТС2 у кућиште са новим
изолационим поклопцем ради боље температурне излације сеизмометра и смањења шума. На станици
Ђердап постављен је широкопојасни сеизмометар PBB-200 (повећан квалитет регистрација) и
замењен рачунар. Рачунар је замењен и на станици Свилајнац. На станици Зајечар постојећи
дигитализатор замењен је 24. каналним. Овим активностима је утицано на смањење амбијенталних
сметњи на мерну опрему на овим локацијама. Инсталирањем нових сензора омогућено је брзо
дефинисање могућих ефеката јаких земљотреса на објектима и обавештавање надлежних служби о
томе.
На станицама у Босилеграду и Првонеку успостављен је пренос података у реалном времену са
сеизмолошким центром у Београду и паралелним сеизмолошким центром на Дивчибарама.
Акцелерографску мрежу чине сензори са ниском осетљивошћу (акцелерометри) чији су записи
значајни за утврђивање параметара осциловања тла и објеката при дејству јаких земљотреса. Ови
подаци су значајни за процес асеизмичког пројектовања, просторног планирања и грађења нових
објеката на територији Републике Србије, за потребе утврђивања степена сеизмичког хазарда и
очекиваног нивоа сеизмичког ризика. На станици Првонек постављена је акцелерографска мрежа и
успостављена интернет конекција са сеизмолошким центром. Исто тако, успостављен је пренос
подататака у реалном времену са акцелерометрима типа ЕТНА који су постављени у згради Народне
скупштине у Београду и у Новопазарској Бањи. Тренутно мрежу чини 46 уређаја за регистровање
убрзања осциловања. Сви акцелерометри су у радном режиму и у статусу су да могу да региструју
јаке земљотресе. У 2013. години регистровано је 39 акцелерација. Регистрован је известан број слабих
земљотреса (који нису релевантни за изучавање), као и велики број записа који потичу од сметњи.
Овим активностима побољшана је просторна прекривеност Националне сеизмолошке и
акцелерографске мреже и омогућено прецизније лоцирање слабих земљотреса у подручју југоисточне
Србије и Војводине.
Поред подизања квалитета регистрација и тачности аутоматских локација регистрованих
земљотреса подизана је и поузданост у фунционисању самих станица. У паралелном сеизмолошком
центру на Дивчибарама сервисиран је агрегат (као алтернативни начин напајања у случају нестанка
електричне енергије), постављена су метална противпожарна врата на просторији у којој је агрегат и
постављена нова цев за одвод издувних гасова. У циљу смањења ризика који би настао услед прекида
напајања зграде Завода у Београду електричном енергијом, а ради стварања услова за стабилније
напајање електричном енергијом, замењен је дотрајали електрични вод. У следећој фази планирано је
постављање још једног вода како би се остварило двоструко напајање (из различитих тачака
напајања).
Завод је спровео низ активности како би се унапредило информисање и пружање адекватне, тачне
и правовремене информације јавности, путем интернет презентације о догођеним земљотресима. На
Web порталу Завода је успостављено аутоматско генерисање карте епицентара лоцираних
земљотреса са могућношћу приказа последњег лоцираног земљотреса, лоцираних земљотреса у
текућем месецу и локације из претходних периода. Инсталирањем софтвера ЕЛЕР омогућена је
просторна дистрибуција интензитета земљотреса на Web порталу, односно његове претпостављене
манифестације на терену у зависности од магнитуде земљотреса, дубине хипоцентра, удаљености од
епицентра, локалних услова тла, убрзања тла и других параметара. Ове информације су од критичног
значаја за ефикасан одговор у управљању у кризним ситуацијама након земљотреса, нарочито ако се
земљотрес догоди у урбаним подручјима. Побољшана је и доступност просторних информација из
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надлежности Завода на Web порталу. На страницама које се односе на сеизмички хазард, постављене
су и доступне за преузимање новоизрађене карте сеизмичког хазарда (за основну стену и за
површину локалног тла) за повратне периоде 95, 475 и 975 година. Постављен је каталог земљотреса
од 1456. до 2010. године, карта епицентара, Европска макросеизмичка скала са приказом
класификације оштећења.
Организовано је осам индивидуалних или групних тренинга учењем на примеру најбоље праксе
у Заводу, усмерених ка унапређењу радних вештина запослених (техничких, специјалистичких или
експертних), чиме су унапређени капацитети запослених.
Завод је реализовао следеће програмске активности:
- учешће на завршном семинару Пројекта ''Географске информације за развој и ЕУ
интеграције'', 3.април 2013.године у Београду;
- учешће у радионици на тему моделовања сеизмичког хазарда на Балкану, од 11.
до15.марта.2013. године у Италији;
- организовање радионице у овиру Пројекта ''Побољшања у хармонизованим картама
сеизмичког хазарда држава западног Балкана'', од 25. до 26. априла 2013. године у
Београду;
- учешће на Другој националној радионици у оквиру регионалног пројекта INSPIRATION
– Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans, 6. и 7. јун 2013.године у Београду;
- у Инжењерској комори Србије, одржано је предавање грађевинским инжењерима: ''Карте
сеизмичког хазарда Србије-основа за примену EC-8'' , 26. јун 2013.године у Београду;
- учешће на округлом столу ''Климатске промене и здравље у Републици Србији'', Институт
за јавно здравље Србије, Београд, 11.јул.2013. године;
- учешће на Командно симулационој вежби на републичком нивоу CMEP- 2013, од 24. до
26. септембра 2013.године у Београду;
- организовање Отворених врата Завода у оквиру Дана европске баштине 2013,
''Индустријско наслеђе, заштита и ревитализација'', од 20. до 30 септембра 2013. Године у
Београду;
- Учешће на Трећој радионици у оквиру пројекта ''Побољшања у хармонизованим картама
сеизмичког хазарда држава западног Балкана'', 28. и 29. октобар 10.2013. године у
Загребу;
- учешће на инструктивној презентацији у Управи за ванредне ситуације, ''Процена
угрожености критичне инфраструктуре од земљотреса'', 13. новембар 2013. године у
Београду;
- учешће на скупу у оквиру ''ГИС дана – Србија 2013'', Рударско-геолошки факултет, 20.
Новембар 2013.године у Београду.
У Центру за испитивање средстава наоружања и војне опреме Техничког опитног центра у
Никинцима, формирана је привремена локална сеизмолошка мрежа (четири акцелерографа), како би
се извршила регистрација осцилација тла приликом уништења неексплодиране авио-бомбе заостале
из Другог светског рата, која је пронађена и ископана у Будимској улици у Београду.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I

II
Извршено систематско
регистровање, прикупљање,
анализирање и проучавање
сеизмичких и сеизмотектонских
појава
Регистровано 86.954
сеизмограма из света и региона;
лоцирано 2783 земљотреса, 1252
у региону околних земаља, 1531
на територији Републике Србије;

Програм:
Праћење сеизмичких
појава

1.1

Пројекат:
Изучавање
сеизмичности Републике
Србије за 2013. годину

Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
III
01

29.500.000
RSD

01

17.000.000
RSD

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
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1.2

Пројекат:
Изучавање јаких
земљотреса на
територији Републике
Србије за 2013. годину

1.3

Пројекат:
Одржавање мреже
сеизмолошких станица

лоцирано 753 експлозије, 514 на
територији Републике Србије и
239 у пограничном подручју
околних земљама; израђено 12
месечних билтена и каталог
лоцираних земљотреса;
извршена статистичка обрада и
сеизмотектонска
интерпретација, дефинисани
механизми 15 хипоцентара
земљотреса
Прегледано 4115 записа са 46
уређаја за регистровање
осциловања при дејству јаких
земљотреса постављених на 36
мерних места на територији
Републике Србије;
на станици Првонек постављена
акцелерографска мрежа и
успостављена интернет
конекција са сеизмолошким
центром; успостављен пренос
података у реалном времену са
акцелерометрима који су
постављени у згради Народне
скупштине у Београду и у
Новопазарској Бањи;
побољшана просторна
прекривеност Националне
акцелерографске мреже и
омогућено прецизније лоцирање
слабих земљотреса у подручју
југоисточне Србије и Војводине;
није било регистрованих
акцелерација земљотреса који
су имали интензитет већи од 5
степени МСК-64 скале који би
били од значаја за процену
сеизмичког хазарда и
земљотресно инжењерство;
регистроване акцелерације 39
слабих земљотреса;анализирана
просторна дистрибуција
регистрованих земљотреса и
корелација са активним
сеизмотектонским структурама
и режимом воде у
акумулацијама Ђердап, Завој,
Бајина Башта, Барје; израђени
извештаји у случајевима
повећане сеизмичности и
обавештени надлежни
Постављена нова сеизмолошка
станица (Првонек код Врањске
Бање); изграђен нови шахт за
смештај сеизмометара
(Суботица); реинсталирани
сеизмометри у кућиште са
задовољавајућом термо
изолацијом (Гружа); постављен
широкопојасни сеизмометар
(Ђердап); замењени рачунари
(Ђердап, Свилајнац);

01

6.000.000
RSD

01

6.500.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
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2.

Програм:
Смањење сеизмичког
ризика

2.1

Пројекат:
Иновирана карта
сеизмичког зонирања
Републике Србије

2.2

Пројекат:
Израда Основа за
доношење националних
параметара за локално
тло

2.3

Пројекат:
Информисање
заинтересованих органа
и организација за
коришћење
сеизмолошких података

успостављен пренос података у
реалном времену са
сеизмолошким центром у
Београду и паралелним
сеизмолошким центром на
Дивчибарама (Босилеград,
Првонек); обављено 74
интервенције на удаљеним
сеизмолошким станицама;
побољшана просторна
прекривеност сеизмолошке
мреже у источној и југоисточној
Србији и Војводини; омогућена
боља тачност лоцирања
земљотреса како локалних тако
и земљотреса у граничном
подручју са Републиком
Бугарском, Републиком
Македонијом, Мађарском и
Републиком Хрватском као и на
простору читаве Републике
Србије; побољшан квалитет
регистрација и тачност
аутоматског лоцирања
регистрованих земљотреса;
повећана аутономност
Националне сеизмолошке мреже
(смањено ослањање на станице
које припадају сеизмолошким
мрежама земаља из окружења)
Оптимално функционисање
Националне сеизмолошке и
Националне акцелерографске
мреже

01
05

3.200.000
RSD
2.600.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

Израђена Иновирана карта
сеизмичког зонирања по
параметру убрзања на којој су
издвојене зоне хомогене по
сеизмолошким и геолошким
својствима

01

800.000
RSD

Унапређени стандарди за
дефинисање инжењерско
сеизмолошких подлога за
пројектовање и грађење
сеизмички отпорних
конструкција
Подигнут општи ниво
информисаности; ојачани
институционални капацитети и
сарадња са партнерским
организацијама из система
цивилне заштите; учешће на
инструктивној презентацији у
Управи за ванредне ситуације,
''Процена угрожености критичне
инфраструктуре од земљотреса'';
у Инжењерској комори Србије
одржано предавање
грађевинским инжењерима:
''Карте сеизмичког хазарда
Србије-основа за примену EC-8''

01

700.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

800.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
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2.4

Пројекат:
Унапређење и
аутоматизација поступка
издавања сеизмолошких
услова при градњи
објеката
Напомена:
Пројектни фонд за
институционални развој
Шведске агенције за
међународну сарадњу је
померио финансирање
Пројекта уместо 1.
новембра 2012.год на 1.
фебруар 2013. Године.
Радови који се
финансирају из буџета
започети су у 2012.
години

2.5

Пројекат:
Израда инжењерскогеолошких услова

3

Програм:
Вођење и објављивање
сеизмолошке
документације

3.1

Пројекат:
Унапређење Web
презентације Завода

3.2

Пројекат:
Израда сеизмолошких
основа за ГИС

Израђенo 67 стручних извештајa
и на карти приказани очекивани
макросеизмички интензитети на
површини терена за
карактеристично тло; директно
издавање докумената у
надлежности Завода на
локацијама секретаријата и
општинских органа;
публиковање података
сеизмолошке карте Србије путем
Web сервиса за потребе
професионалног коришћења за
анализе и пројекте; архивирање
сваког електронски издатог и
електронски потписаног
документа у јединственој архиви
Завода; објављивање текуће
сеизмолошке карте и других
подтака у надлежности Завода
преко интернет порталаЗавода;
формирана јединствена база
просторних података у
надлежности Завода са
комплетном историјом промене;
обучени корисници јединствене
базе за издавање електронских
сеизмолошких услова
Израђени инжењерскогеолошких услови за потребе
сценарија земљотреса за градове
Краљево, Крагујевац, Горњи
Милановац и Чачак

05

2.600.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

900.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

Подигнут ниво и унапређено
информисање и пружање
адекватне, тачне и правовремене
информације јавности, путем
интернет презентације о
догођеним земљотресима
На Web страницама Завода које
се односе на сеизмички хазард,
постављене су новоизрађене
карте сеизмичког хазарда (за
основну стену и за површину
локалног тла) за повратне
периоде 95, 475 и 975 година.
постављена карта епицентара,
каталог земљотреса од 1456. до
2010. године, Европска
макросеизмичка скала и
класификација оштећења
Обезбеђена доступност
просторних информација из
надлежности Завода на
Интегрисаном систему
геопросторних података
Републике Србије на порталу
ГеоСрбија; учешће у раду Радне
групе за сарадњу у оквиру
Пројекта

01

1.588.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

550.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

450.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама
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3.3

Пројекат:
Аутоматска
дисеминација
информација о локацији
осећених земљотреса

4

Програм:

4.1

Учествовање у
међународној размени и
сарадња на регионалним
сеизмолошким
пројектима
Пројекат:
Унапређење
хармонизованих карата
сеизмичког хазарда
земаља Западног
Балкана

4.2

Пројекат:
Унапређење сарадње
сеизмолошких служби
Републике Србије и
Републике Српске

Успостављен аутоматски систем
за дисеминацију информација о
локацији осећених земљотреса
за потребе Сектора за ванредне
ситуације, медије и грађане;
на Web порталу Завода
успостављено аутоматско
генерисање карте епицентара,
приказ последњег лоцираног
земљотреса, лоцираних
земљотреса у текућем месецу и
локације из претходних периода;
инсталиран софтвер за приказ
просторне дистрибуције
интензитета, односно
претпостављене манифестације
на терену након земљотреса у
зависности од магнитуде,
дубине хипоцентра, удаљености
од епицентра, локалних услова
тла, убрзања и других
параметара
Развијена регионална сарадња и
трансфер знања у оба смера

01

588.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

200.000
RSD
3.720.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

05

3.720.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

01

200.000
RSD

Национална
стратегија заштите
и спасавања у
ванредним
ситуацијама

05

Урађена припрема за коначну
верзију каталога земљотреса у
региону; урађена припрема за
коначну верзију
акцелерографске базе
компатибилне са
интернационалним стандардима;
ажурирана Карта хазарда за
земље Западног Балкана
Успостављен рад заједничке
станице у Бочцу; тачније
лоцирање слабих земљотреса у
граничном подручју Републике
Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

2. Комесар

Владимир Цуцић

3. Делокруг

На основу члана 6. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92,
„Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, бр. 45/02 – СУС
и 30/10), Комесаријат за избеглице обавља послове који се односе на: утврђивање
статуса избеглица, збрињавање избеглица, вођење евиденције утврђене овим
законом; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и
организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом
пружању те помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на
подручјима територијалних јединица; обезбеђивање услова за повратак избеглица на
подручја која су напустила или друга подручја која Комесаријат одреди, односно до
њиховог трајног збрињавања на други начин и обавља друге послове из свог
делокруга утврђене овим законом. У складу с одредбама међународних конвенција
које уређују положај и права избеглица, Комесаријат ради збрињавања избеглица на
територији Републике Србије, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи
од институција Уједињених нација и других организација за пружање међународне
помоћи. На основу члана 10. Закона о управљању миграцијама ("Службени гласник
РС", број 107/12) Комесаријат обавља послове који се односе на: предлагање Влади
циљева и приоритета миграционе политике; предлагање Влади мера ради постизања
позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција;
праћење спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне
управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података од значаја за
израду стратешких докумената из области миграција, предлагање пројеката из
области управљања миграцијама из делокруга свог рада и израду годишњег
извештаја Влади о стању у области управљања миграцијама. Комесаријат обавља
послове који се односе на: утврђивање, предлагање и предузимање мера за
интеграцију лица којима је, у складу са Законом о азилу („Службени гласник РС”,
број 109/07 – у даљем тексту: Закон о азилу), признато право на уточиште;
утврђивање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију повратника по
основу споразума о реадмисији; побољшање услова живота интерно расељених лица
док су у расељеништву; предлагање програма за развијање система мера према
породицама странаца који илегално бораве на територији Републике Србије и
предлагање програма за подршку добровољног повратка странаца који илегално
бораве на територији Републике Србије у земљу њиховог порекла. Комесаријат
обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и анализу података и
показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији;
израду и редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије;
успостављање јединственог система за прикупљање, организовање и размену
података; успостављање сарадње са члановима Европске миграционе мреже; обуку
и оспособљавање лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама,
старање о доступности информација од значаја за миграциона питања, као и друге
послове одређене законом. Комесаријат обавља стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије за нестала лица коју образује Влада, и: води
јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним
сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине
Косово и Метохија од 1998. до 2000. године; води евиденцију о ексхумираним,
идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из појединачних и
масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима води службене
евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, идентификације, погребне опреме
и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици
Србији, односно до границе – уколико се ради о прекограничном преносу
посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова
експерата одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада
Комисије за нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове
сахране у висини накнаде погребних трошкова утврђене законом којим се уређује
пензијско и инвалидско осигурање; додељује средства за финансирање програма
удружења породица несталих лица у складу с прописима којима се уређује
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
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Крајем 2013. године, у Републици Србији налазило се 57.247 избеглица са потврђеним
статусом и 205.163 регистрованих интерно расељених лица са Косова и Метохије.
Комесаријат за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), у складу са својим
надлежностима утврђеним Законом о избеглицама, обезбеђује збрињавање и пружа помоћ у
интеграцији и повратку избеглица.
У складу са Националном стратегијом Комесаријат пружа подршку у побољшању животних
услова интерно расељним лицимa са Косова и Метохије.
У току године, 2.703 избеглице су се интегрисале у Републику Србију, регулисањем
пребивалишта и остваривањем права на личну карту Републике Србије, а 13 избеглица се вратило у
земљу порекла.
Током године затворено је oсам колективних центара. За сва лица из затворених колективних
центара обезбеђена су адекватна решења у складу са њиховим потребама, тако да у Републици
Србији функционише 25 колективна центра, од чега је 11 колективних центара на територији Косова
и Метохије. Укупно се на смештају налази 1.786 лица, и то 358 избеглица и 1.428 интерно расељених
лица. Комесаријат планира да настави постепено затварање колективних центара, у складу са
обезбеђеним средствима за реализацују пројеката који прате затварање колективних центара, кроз
пројекте: куповина кућа са окућницом, помоћ у грађевинском материјалу, изградња монтажних кућа,
смештај у објекте за социјално становање у заштићеним условима, смештај у установама социјалне
заштите и једнократна помоћи у роби и новцу за излазак из колективног центра у приватни смештај.
Свим лицима, којима предложени програми помоћи не решавају питање даљег смештаја и
збрињавања, нуди се прелазак у друге колективне центре.
Стамбена комисија Комесаријата је 19. августа 2013. године, расписала Јавни позив за
решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп на одређено време, са могућношћу
куповине, 11 стамбених јединица у граду Београду, насеље Браће Јерковић. Поступак је у току.
Kомесаријат се у обављању својих активности и даље сусреће са проблемом непризнатих
колективних центара којих у Републици Србији има око 42, од тога 24 у граду Београду са око 1.400
лица. Са подацима о броју лица из преосталих неформалних колективних центара не располажемо.
Комесаријат је избеглицама у установама социјалне заштите - деци и омладини, душевно
оболелим лицима и лицима ометеним у развоју, одраслим, старим и инвалидним лицима, као и
избеглицама на породичном смештају, осим плаћања делимичних или потпуних трошкова смештаја,
пружао помоћ у прибављању докумената из домицилних држава, помоћ у процедури подношења
захтева за пријем у држављанство Републике Србије, као и помоћ у регулисању и финансирању
израде личних докумената Републике Србије. Комесаријат је делимично или у потпуности сносио
трошкове за 199 лица ради остваривања права у социјалној заштити и побољшању квалитета
интеграције у локалној средини. Реализован је смештај за 11 лица.
У оквиру пројекта подршке локалним самоуправама Комесаријат је пружио подршку у изради
нових и измени и допуни постојећих локалних акционих планова, како би исти обухватили и
повратнике, по основу споразума о реадмисији.
За подршку локалним акционим плановима обезбеђена су средства из буџета Комесаријата
кроз финансирање активности за 97 општина и градова. Помоћ се састојала у грађевинском
материјалу породицама избеглих и интерно расељених лица, у доходовним активностима ради
економског оснаживања и осамостаљивања ових породица и у откупу сеоских кућа са окућницом.
25. октобра 2013. године потписан је Оквирни спразум о спровођењу Регионалног стамбеног
програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица, закључен између Републике Србије и
Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ). Вредност овог пројекта износи 335 милиона евра, укључујући и
контрибуцију Републике од 10%. Овим средствима биће обезбеђено решавање стаменог питања
16.780 најугроженијих избегличких породица.
У оквиру првог таласа Регионалног стамбеног програма, чија је вредност 2.212.500 евра,
Комесаријат је 3. септембра 2013. године расписао Јавне позиве за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица доделом 125 пакета грађевинског материјала за побољшање
услова становања избеглица на територији града Београда – градска општина Земун, градова Сремска
Митровица, Сомбор, Суботица и општина Апатин, Кула, Оџаци, Бачка Топола, Мали Иђош, Инђија,
Рума, Ириг, Шид, Пећинци и Стара Пазова, и доделом 70 монтажних кућа избеглицама које поседују
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земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градских општина
града Београда и то: Земун, Сурчин, Палилула и Обреновац, града Новог Сада, Крагујевца и Сомбора
и општина Стара Пазова, Рума, Пећинци и Темерин, по којима је поступак у току.
Скупштина донатора је Републици Србији одобрила 26.705.854 евра бесповратних средстава,
за финансирање два пројектна предлога. Овим пројектима биће обезбеђено трајно решење за 1.585
најугроженијих избегличких породица, односно 4.530 лица. Од успешности реализације одобрених
пројеката зависи и обим средстава која ће бити прикупљена, што је услов постављен од стране
донатора.
Кроз Центар за азил у Републици Србији је прошло 3.023 лица. Наведени број лица односи
се на новопридошле тражиоце азила, не и на оне који су у Центрима боравили током децембра 2012.
године. Због повећаног прилива тражилаца азила у току 2013. године, поред постојећа два центра за
азил у Бањи Ковиљачи и Боговађи, у складу са закључцима Владе 05 број: 031-10087/2013 од 25.
новембра 2013. године и 05 број: 031-10248/2013-1 од 28. новембра 2013. године, основани су
привремени центри за смештај и задовољавање основних животних потреба тражилаца азила у
Обреновцу, Сјеници и Тутину.
.Комесаријат је наставио спровођење пројекта „Подршка у реализацији Стратегије за
реинтеграцију повратника по основи Споразума о реадмисији“, финансираног од стране Швајцарске
агенције за развој и сарадњу и Владе Кнежевине Лихтенштајна, кроз подршку локалним самоуправма
у интеграцији повратника по основу споразума о реадмисији, ажурирањем базе о повратницима,
израдом 2.500 информатора за повратнике на српском, енглеском, ромском и албанском језику.
Канцеларија за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, у 2013. годин
евидентирала је 2.577 повратника, од чега 1.440 чине пунолетна, а 1.137 малолетна лица.
Полазећи од свог делокруга Комесаријат је водио управне поступке и решавао у првом степену по основу
признавања и престанка статуса избеглице. Евидентирана су интерно расељена лица са Косова и Метохије и издате су
им легитимације расељеног лица.

У току године заведено је 37.000 предметa, експедитовано је 14.477 пошиљки и архивирано је
8.583 предмета.
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, („Службени гласник РС“, бр. 114/12 и
59/13), Комесаријату је одобрено 1.668.062.000 динара, од тога Решењем о распореду средстава
текуће буџетске резерве 80.925.817 динара. Проценат извршења буџета износи 97,84%.
Настављена је успешна сарадња са Републичким јавним правобранилаштвом као заступником
Комесаријата у судским и управним поступцима, а ради остваривања имовинских права и интереса.
Настављено је пружање помоћи владиним и невладиним организацијама као и удружењима
која се баве питањима избеглих и интерно расељених лица, у циљу реализације пројеката помоћи
избеглим и интерно расељеним лицима.
Комесаријат је предузео све активности у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Настављене су активности на одржавању и ажурирању интернет странице Комесаријата, као и
редовног ажурирања Информатора о раду у складу са упутством Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.
У складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр.
97/08 и 104/09), Комесаријат је извршио упис 21 евиденције и базе података о личности са којима
располаже у Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности.
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(„Службени гласник
РС”, број 107/12) 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 и 72/12)
Члан 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) и тачке 4.
Одлуке о образовању
Комисије за нестала
лица („Службени
гласник РС”, бр.
49/06, 73/06, 116/06,
53/10 и 108/12)
Члан 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)

Члан 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)

расељеним лицима док су у
расељеништву,
обезбеђивањем домаћинстава
са окућницом, за 2013. годину

Прихвата се Извештај о раду
Комисије за нестала лица са
прегледом активности, за
период од 1. јануара до 30.
јуна 2013. године

/

/

Одређује се објекат у
Обреновцу, у улици Пољачки
крај бб - Ушће за привремени
смештај и обезбеђивање
основних животних услова
лица која траже азил у
Републици Србији до
стављања у функцију и
потпуне пренамене објекта у
Младеновцу - некадашњег
војног комплекса - касарне
„Мала Врбица” у Центар за
азил
У Закључку Владе 05 број:
031-10087/2013 од 25.
новембра 2013. године, у
тачки 1. речи „објекат у
Обреновцу у улици Пољачки
крај 66 – Ушће”, замењују се
речима: „објекат Предузећа за
пружање угоститељских
услуга и трговину САВАТЕНТ д.о.о. у
реструктурирању, у
Обреновцу, у улици Милоша
Обреновића 189, као и објекти
на територији општина
Сјеница и Тутин, а на основу
сагласности добијених од
општине Сјеница и Тутин”

/

/

/

/
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I
Пројекат:
„Подршка у спровођењу
стратегија за интерно
расељена лица,
избеглице и повратнике“
(ИПА 2011) који се
реализује током 2012/13
године

II
Изграђено је 60 станова за
социјално становање у
заштићеним условима, додељено
47 монтажних кућа, 50 пакета
грађевинског материјала и 140
пакета за економско оснаживање
породица. Изабрано је 15
јединица локалне самоуправе за
пројекте у циљу подршке
Локалним акционим плановима.
Појединачна вредност пројеката
је око 90.000 евра. Започета је и
додела 175 пакета грађевинског
материјала, 96 монтажних кућа и
додела 86 пакета за економско
оснаживање
Пружена је помоћ породицама
избеглих и интерно расељених
лица и то за стварање и
побољшање услова становање и
економско оснаживање
корисника на територији 97
општина/градова. Опредељеним
средствима је обезбеђено је;
за избегла лица донација 401
пакета грађевинског материјала
за завршетак започетог и
адаптацију неусловног
стамбеног објекта; откуп 166
домаћинстава са окућницом, и
донација 295 пакета за
економско оснаживање;
за интерно расељена лица;
354 пакета грађевинског
материјала за завршетак
започетог и адаптацију
неусловног стамбеног објекта,
302 пакета за економско
оснаживање, и обезбеђивање
домаћинстава са окућницом 147
Уговорен је пројекат чија
реализација је почела 2014.
године. Компонента 1
(Затварање колективних
центара) спроводиће се преко
имплемент партнера – УНХЦР,
ДРЦ, ХЦ и ХЕЛП. У оквиру
компоненте 3 (ЛАП-ови),
евалуциона комисија одабрала је
девет јединица локалне
самоуправе за спровођење
пројекта за подршку Локалних
акционих планова

2.

Пројекат:
Подршка локалним
самоуправама у
реализацији локалних
акционих планова за
решавање проблема
избеглих и интерно
расељених лица

3.

Пројекат:
Подршка побољшању
животних услова
присилних миграната и
затварање колективних
центара (ИПА 2012)

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
7.100.000 EUR
05

01

05

Референтни
документ
IV
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

676.190.900 RSD

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

17.150.000 EUR

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

670

4.

Пројекат:
Подршка цивилном
сектору у процесу
унапређивања положаја
избеглих и интерно
расељених лица.

5.

Пројекат:
Доплатна поштанска
маркица „Кључ“

6.

Пројекат:
Решавање стамбеног
збрињавања интерно
расељених лица ромске
националности из
нехигијенског насеља
Блажево у Новом Пазару

Олакшано остваривање права
избеглих и интерно расељених
лица; унапређен процес
интеграције избеглица и
побољшани животни услови
интерно расељених лица и
других мигрантских група, кроз
финансирање пројеката
Удружења избеглица и интерно
расељених лица у Републици
Србији; опредељеним
средствима подржано је 54
пројеката удружења избеглих и
интерно расељених лица и
невладиних организација које се
баве унапређењем положаја
тражилаца азила и повратника
по основу споразума о
реадмисији
Од средстава добијених
продајом доплатних поштанских
маркица, умањених за трошкове
штампе и ПТТ-а, прикупљена су
средства којима је откупљено 15
сеоских домаћинстава која су
додељена избеглицама и
интерно расељеним лицима у
циљу решавања њихових
стамбених потреба
Потписан је уговор са градом
Новим Пазаром; опредељено
земљиште и извршена припрема
терена за градњу/постављање
монтажних кућа

01

12.948.000 RSD

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

04

12.371.899 RSD

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

20.000.000 RSD

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године,
Стратегија и
Акциони план за
побољшање услова
живота Ромске
популације у

01
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7.

8.

9.

Прojeкaт:
“Пoдршкa Нaциoнaлнoj
кooрдинaциjи
рeинтeгрaциje
пoврaтникa” Фaзa II,
2013-2015

Пoмoћ je пружeнa у виду jaчaњa
aдминистрaтивних кaпaцитeтa
(ИT oпрeмa), рaди бoљe
кooрдинaциje и eфикaсниje
кoмуникaциje;
срeдствa су кoришћeнa зa
прaвнo, психoлoшкo и културнo
oснaживaњe лицa смeштeних у
цeнтримa зa aзил; рaдилo сe нa
пoбoљшaњу oднoса лoкaлнoг
стaнoвништвa и aзилaнaтa, кao и
нa прaвoврeмeнoм инфoрмисaњу
jaвнoсти o ствaрнoм рaзвojу
ситуaциje; унапређено је
пружaњe здрaвствeних услугa
тражиоцима азила; организоване
су радионице за представнике
цивилног друштва, ромске
координаторе, поверенике за
избелице и миграције и
запослене у КИРС-у; пројектом
је финансирана ЕНАРО завршна
конференција у Београду
Пројекат - ПИКАП
Потписан је Меморандум о
Помоћ избеглицама и
разумевању и анекс истог у вези
интерно расељеним
са дефинисањем оквира за
лицима који напуштају
сарадњу о координацију рада
колективне центре.
између Комесаријата, УНХЦР-а
и ИНТЕРСОС-а, у оквиру
ПИКАП пројекта, са циљем да
се помогне становницима
колективних центара у процесу
напуштања њиховог садашњег
боравишта а ради преласка у
прикладнију врсту смештаја.
ПИК АП пакетима подржано је
120 лица која су напустила
колективне центре и прешла у
приватни смештај
Пројекат:
Потписан је Уговор између града
Можеш и ти- изградња
Београда, Комесаријата за
20 стамбених јединица - избеглице и миграције Републике
социјално становање у
Србије, Градског центра за
заштићеним условима у
социјални рад града Београда,
насељу Велики мокри
ХОД-а, ИОМ-а и УНХЦР-а.;
луг, ГО Звездара.
завршена је израда пројекта,
Стамбене јединице
намењене су
добијена грађевинска дозвола, по
корисницима из
окончаном тендеру одабран је
колективног центра
извођач радова и започета је
„ПИМ“ Крњача
изградња зграде; одабир
корисника почеће по образовању
заједничке комисије за избор
корисника именоване од стране
градоначелника града Београда

06

600.000 CHF

Стратегија за
управљање
миграцијама

01
06

3.476.000 RSD
3.541.000 RSD

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

08

418.000 EUR

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

672

10.

Пројекат I у оквиру
Заједничког Регионалног
програма за трајна
решења за избеглице и
расељена лица –
Стамбени програм
Републике Србије

Расписан Јавни позив за избор
корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица
доделом 125 пакета грађевинског
материјала за побољшање услова
становања избеглица на
територији града Београда –
градска општина Земун, градова
Сремска Митровица, Сомбор,
Суботица и општина Апатин,
Кула, Оџаци, Бачка Топола, Мали
Иђош, Инђија, Рума, Ириг, Шид,
Пећинци и Стара Пазова, као и
доделу 70 монтажних кућа
избеглицама које поседују
земљиште на коме је дозвољена
индивидуална стамбена градња на
територији градских општина
града Београда и то: Земун,
Сурчин, Палилула и Обреновац,
града Новог Сада, Крагујевца и
Сомбора и општина Стара
Пазова, Рума, Пећинци и
Темерин. Поступци по наведеним
Јавним позивима код Комисије
Комесаријата за избеглице и
миграције су у завршној фази

05:

11.

Програм:
Подршка развоју
инфраструктуре локалне
самоуправе финансиран
од стране Европске
заједнице-Зајам за
решавање стамбеног
питања избеглица (ЦЕБ)

Након потписивања Уговора о
управљању пројектом изградње
станова на територији Републике
Србије из средстава Банке за
развој Савета Европе „Пројекат
трајне интеграције избеглица у
Србији“ између Министарства
финансија, Грађевинске
дирекције Србије д. о. о. и
Комесаријата за избеглице,
закључен је и Уговор о
пројектовању и извођењу радова
између Грађевинске дирекције
Србије д. о. о. и КОТО д. о. о.
Београд. У складу с тим, по
пројекту започета је изградња 40
стамбених јединица у градској
општини Лазаревац, завршетак
изградње очекује се у августу
2014. године

11

2.212.500 EUR

2.000.000 EUR

/

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица за
период од 2011. до
2014. године

Напомена: Комесаријат за избеглице и миграције учествује у одабиру корисника и штити интересе корисника у
складу са овлашћењима и надлежностима и у сарадњи са јединицама локалне самоуправе обезбеђује да се
основна сврха пројеката интеграције избеглица и побољшања животних услова интерно расељених лица,
дугорочно одржи. Изграђене непокретности улазе у државну својину сагласно Закону о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/11), а преко Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

2. Директор

проф. др Небојша Родић, до 2. септембра 2013. године
Александар Ђорђевић, од 25. октобра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени
гласник РС”, бр. 42/02 и 111/09), 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.

У складу са Уставом Републике Србије, законским овлашћењима, безбедносно-обавештајном
политиком Владе Републике Србије, Стратегијом националне безбедности и другим националним
стратегијама у области безбедности, европских интеграција, владавине права и борбе против
криминала, Безбедносно-информативна агенција (у даљем тексту Агенција или БИА) је своје
ангажовање приоритетно усмерила на благовремено идентификовање претњи и процене ризика у
циљу заштите националне безбедности Републике Србије.
Агенција се, као посебна, специјализована владина организација која обавља безбедноснообавештајне послове, ангажовала на отклањању идентификованих безбедносних претњи, те је са
осталим субјектима безбедносно-обавештајног система извршавала заједничке задатке од интереса за
националну безбедност.
На плану супротстављања међународном тероризму и организованом криминалу, БИА је
очувала и унапредила позицију поузданог партнера и све уваженијег чиниоца међународне
безбедносне заједнице. Такође, наставила је да пружа пун допринос испуњавању међународних
обавеза Републике Србије.
Током 2013. године, Агенција је своје ангажовање усмерила на праћење и сагледавање
безбедносних кретања, подстакнутих српско-албанским дијалогом и применом постигнутих договора
у Бриселу. С тим у вези, превасходно су сагледаване импликације ових процеса по безбедносне
прилике у Покрајини, а нарочито по безбедност српске заједнице. Сходно томе, Агенција је у фокус
интересовања ставила угроженост српског становништва у северним српским општинама, као и
појачане притиске на Србе у енклавама и повратничким срединама јужно од реке Ибар.
Агенција је сагледавала интензивирање активности албанских екстремних структура, које су
константно угрожавале безбедност српског становништва, као и њихово отворено иступање против
примене постигнутих договора у српско-албанском дијалогу и њихово отворено залагање за
уједињење са Републиком Албанијом.
Такође, тежиште у раду било је и на праћењу безбедносне ситуације на подручју југа
централног дела Србије, на коју се рефлектују безбедносне појаве присутне на КиМ. Превентивно
деловање Агенције било је усмерено на откривање албанских наоружаних група са обе стране
административне линије, због показане спремности за извођење конкретних насилних акција на овом
подручју.
Агенција је наставила да прати повећање безбедносних ризика на подручју Балкана након
погоршања безбедносне ситуација на северу Африке и Блиском истоку, нарочито са аспекта јачања
екстремних исламистичких структура и повећања броја илегалних миграната. Иако активности
међународних терористичких организација нису представљале непосредну опасност по безбедност
Републике Србије, рад Агенције је био усмерен према групама и појединцима у земљи повезаним са
радикалним структурама у иностранству, као и на изворе њиховог финансирања, ради откривања и
пресецања новчаних токова како би се предупредило потенцијално терористичко деловање.
У циљу спречавања евентуалних екстремистичких активности усмерених на подривање или
рушење Уставног уређења Републике Србије, а које истовремено могу да угрозе и безбедност
грађана, предузети су различити облици превенције, те је у вези са тим интензивирана сарадња са
другим државним органима.
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Агенција је систематски и континуирано сагледавала иницијативе чија је суштина угрожавање
територијалне целовитости Републике Србије, као и захтеви за остваривање територијалних
аутономија, пласирани уз подршку појединих организација и удружења, те екстремних структура из
региона.
Ангажовање Агенције се односило и на откривање планираног деловања екстремних
појединаца и група са идеолошких позиција, које може угрозити безбедност грађана Србије и других
лица, при чему је Агенција превентивно деловала, посебно у случајевима када је примена насилних
метода у реализацији активности поменутих групација била извесна.
На овом плану, Агенција је интензивно сарађивала са Министарством унутрашњих послова,
осталим службама безбедности у Србији, као и са страним партнерским службама. Истовремено,
благовремено је извештавала надлежне државне органе о потенцијалним безбедносним ризицима
повезаним са поменутим екстремним активностима.
Контраобавештајни и обавештајни сегмент Агенције био је усмерен на откривање и
онемогућавање прикривених офанзивних активности страног фактора, које могу да имају негативне
последице по националне интересе Републике Србије, њену унутрашњу стабилност, процес
евроинтеграција и међународни положај. Такође су сагледаване и анализиране појаве и процеси у
непосредном и ширем окружењу Републике Србије, чије би деловање - директно или индиректно,
могло да угрози националне интересе, безбедност и положај земље у међународној заједници.
Агенција је током извештајног периода наставила са интензивним и континуираним
сагледавањем, документовањем и пресецањем активности организованих криминалних група и
организација. У том циљу, под координацијом Тужилаштва за организовани криминал, одржан је
висок ниво заједничког деловања са Министарством унутрашњих послова, као и достигнути ниво
оперативне и информативне сарадње са партнерским страним безбедносним службама и полицијским
структурама.
Са појединим организационим јединицама МУП у континуитету је вршена размена података и
сазнања на плану борбе против корупције и различитих облика организованог криминалног деловања
у циљу заједничког супротстављања поменутим факторима угрожавања безбедности Републике
Србије.
Преусмеравање активности Агенције са класичног криминала на привредни и финансијски
криминал, који угрожава економски систем Републике Србије, резултирало је достављањем преко 50
информација Тужилаштву и специјализованим службама МУП Србије, чиме је омогућено
прикупљање доказа о противправним активностима више група и појединаца којима је оштећен
државни буџет за преко 67 милиона евра.
Агенција се активно ангажовала и на плану борбе против недозвољене пролиферације
наоружања, војне опреме, роба двоструке намене и специфичних знања у области високо осетљивих
технологија.
У складу са Уредбом о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката,
предузимане су континуиране активности на плану контраобавештајне заштите личности и објеката
од посебног значаја за Републику Србију. На овом плану настављена је сарадња са више органа
државне управе. Такође, Агенција је на основу Закона о тајности података вршила безбедносно
проверавање лица ради издавања безбедносног сертификата за приступање подацима степена
тајности "Државна тајна" и "Строго поверљиво".
У извештајном периоду, настављен је тренд успешног развијања и унапређивања билатералне и
мултилатералне сарадње са партнерским обавештајно-безбедносним службама, односно
међународним обавештајно-безбедносним асоцијацијама. Приликом реализације задатака
проистеклих из међународне сарадње, Агенција се оријентисала на оне послове и ниво размене који
доприносе испуњавању националних интереса и очувању регионалне и глобалне безбедности.
У складу са својом информативном улогом Агенција је самостално или у сарадњи са другим
државним безбедносним структурама, извештавала највише државно руководство и друге
представнике законодавне и извршне власти о прикупљеним подацима од значаја за заштиту
уставног уређења, безбедносне, политичке, економске и друге интересе Републике Србије. С тим у
вези, сачинињен је 851 документ чији су садржај и учесталост били условљени актуелизовањем
одређених безбедносних питања од значаја за националну безбедност.
Поред тога, Агенција је одговарала на захтеве надлежних правосудних органа или је
самоиницијативно достављала документацију и информације из њихове надлежности. Одговорено је
на 1.734 захтева територијално надлежних виших судова који се односе на потраживање
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документације по Закону о рехабилитацији, Архиву Србије трајно су уступљена 273 досијеa лица и
једна збирка докумената на укупно 12.348 страница.
Активност посебних развојних и производних организационих јединица Агенције одвијала се
кроз истраживање, развој, израду прототипова, пробних партија и серија уређаја и средстава за
посебне намене. Такође, ова делатност је обухватала сегмент пружања стручне помоћи, анализа,
експертиза, вештачења, пројектовања, тестирања и сервисирања за потребе Војске Србије, МУП,
судова, Тужилаштва за организовани криминал и других државних органа и институција.
Такође, припадници БИА активно учествују у раду више радних група које координирају
министарства за финансије, правду, спољне послове, унутрашње послове и одбрану, што – између
осталог – укључује: израду националних стратегија и пратећих акционих планова за борбу против
насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама; Националне стратегије за
превенцију и сузбијање трговине људима и заштите жртава у Републици Србији; израду нацрта
закона и подзаконских аката у области производње и спољне трговине наоружањем и војном
опремом; израду измена и допуна Закона о заштити података о личности; израду нацрта подзаконских
прописа за спровођење Закона о тајности података и Закона о електронским комуникацијама; израду
нацрта Уредбе за спровођење члана 127. и 128. Закона о јавним набавкама, који се односе на
безбедносне службе; учешће у Пројекту ЕУ за борбу против прања новца и финансирања тероризма
(MOLI), у раду националног тима на пројекту УН „Образовни систем управљања у контроли и
сузбијању илегалне трговине хемијским, биолошким, радиолошким и нуклеарним материјалима и
оружјем у југоисточној Европи и на Кавказу“; у раду Комисије за стандарде КС Б321 из области
експлозива за цивилну употребу коју је организовао Институт за стандардизацију Србије. Поред тога,
БИА је заступљена и у раду међународног тела - контролном режиму под називом „Група нуклеарних
снабдевача“.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

2. Директор

Петар Одоровић

3. Делокруг

На основу чл. 92, 93. и 94. Закона о железници ("Службени гласник РС", бр.45/13),
Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга,
послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја. Дирекција је надлежна да изда, суспендује и одузме лиценцу за
управљање железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. Дирекција обавља и
следеће послове: 1) доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона и
закона којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
2) учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју
остварује Министарство, са: (1) међународним организацијама у којима је Дирекција
овлашћена да представља Републику Србију, (2) Европском железничком агенцијом
и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у
железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга; 3) обавља и
друге послове утврђене овим законом и законом којим се уређује безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција на својој интернет
страници објављује прописе из области железничког саобраћаја, укључујући и
услове, поступак и висину такси за издавање лиценци, дозвола и сертификата из
надлежности Дирекције, појединачне акте које је донела и податке за контакт.
Дирекција у области регулисања тржишта железничких услуга: 1) одлучује по
приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито имајући у виду
евентуално неправедно поступање или дискриминацију од стране управљача
инфраструктуре или железничких превозника, а у вези са: (1) Изјавом о мрежи, (2)
критеријумима утврђеним у Изјави о мрежи, (3) поступком доделе траса воза и
његовим исходом, (4) начином утврђивања накнада за коришћење трасе воза, (5)
нивоом или структуром накнада за коришћење трасе воза; 2) прати и анализира
услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга и на сопствену
иницијативу преиспитује поступке и документе из тачке 1) а у циљу спречавања
дискриминације међу подносиоцима захтева за доделу трасе воза. Дирекција посебно
проверава да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа дискрециона
овлашћења управљача инфраструктуре која би могла бити коришћена за
дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 3) контролише
независност управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту
железничких услуга; 4) обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач
инфраструктуре буду недискриминаторске и у складу са овим законом; 5) обезбеђује
да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке
инфраструктуре на недискриминаторској основи у складу са овим законом; 6)
обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних постројења којима
не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним
између лица које обезбеђује услугу и железничког превозника; 7) прати железничко
тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја;
8) контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са
инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи
инфраструктуре; 9) сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје
стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ у вези са питањима која нису
уређена овим законом, а односе се на ограничавање, спречавање или нарушавање
конкуренције на тржишту; 10) обавља и друге послове утврђене овим законом.
Дирекција припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у
претходној години и доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године.
Извештај се објављује на интернет страници Дирекције. Послови Дирекције у
области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја су:
1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за
управљање железничком инфраструктуром; 2) издавање, продужење важења, измене
и одузимање сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи
инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њему; 3)
издавање
дозвола
за
коришћење
структурних
подсистема,
чинилаца
интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са
законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;
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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.

1. Регулисање тржишта, међународна сарадња и европске интеграције
Дирeкциjа за железнице (у даљем тексту: Дирекција), је у oблaсти рeгулисaњa тржиштa
жeлeзничких услугa, одлучивала пo пригoвoримa пoднoсиoцa зaхтeвa кojи сe oднoсe нa oдбиjaњe
пoнудe зa зaкључивaњe угoвoрa o кoришћeњу жeлeзничкe инфраструктуре, пратила је и анализирала
железничко тржиште и у оквиру тога израдила степен либeрaлизaциje жeлeзничкoг тржиштa и
обављала друге пoслoвe из нaдлeжнoсти кojи oбeзбeђуjу кoнкурeнтнo и нeдискриминaтoрскo
пoнaшaњe у жeлeзничкoм сeктoру.
Aктивнoсти Дирeкциje у oблaсти мeђунaрoднe сaрaдњe обухватале су рeaлизaциjу цeлoкупнe
стручнe сaрaдњe сa Meђувлaдинoм oргaнизaциjoм зa мeђунaрoднe прeвoзe (OTIF), штo пoдрaзумeвa
учeшћe у изрaди свих дeлoвa oснoвнe кoнвeнциje из мeђунaрoднoг жeлeзничкoг сaoбрaћaja –
Кoнвeнциja COTIF, учeствoвaњe у рaду свих стручних oргaнa OTIF-a и извршeњу oвe кoнвeнциje
кao штo je вoђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa вoзилa и сeртификaциja лицa зaдужeних зa oдржaвaњe
вoзилa (ECM).

Дирекција је учествовала у раду Подгрупе за саобраћај и Подгрупе за трансевропске
мреже Стручне групе Координационог тела Владе Србије за процес приступања Европској
унији, као и Пододбора за спровођење Прелазног споразума о трговини и трговинским
питањима за транспорт и Унапређеног сталног дијалога. С тим у вези, Дирeкциja је зajeднo
сa рeсoрним министарствoм учeствовала у изрaди свих дoкумeнaта из жeлeзничкoг
трaнспoртa а који се односе на процес интeгрaциjу Републике Србије у EУ.
Дирекција је кoнтинуирaнo учествовала у припрeми прaвних тeкoвинa EУ нa српскoм
jeзику, и у oквиру тoгa, вршила стручну рeдaктуру зa свe прoписe у из области железничког
саобраћаја, кojи су пристизали из Канцеларије за европске интеграције. У вези са припремом
мaтeриjaлa зa изрaду Зaкoнa o жeлeзници и Зaкoнa o бeзбeднoсти и интeрoпeртaбилнoсти,
Дирекција је прeвeлa брojнe прoписe ЕУ и извршилa стручну рeдaктуру и исте дoстaвилa
Канцеларији за европске интеграције, нa дaљи поступак. Такође, Дирекција има директан
приступ weб апликацији (Порталу MБС) за номиновање приоритета за превођење правних
тековина ЕУ на српски језик и у склaду сa рeзултaтимa стaлнoг прaћeњa eврoпскoг
зaкoнoдaвствa, номиновала је зa прeвoд прoписe из области железничког саобраћаја,
нeoпхoднe зa реализацију свojих нaдлeжнoсти.
У oквиру сталног jaчaњa својих aдминистрaтивних кaпaцитeтa, а нa oснoву сaглeдaвaњa
пoтрeбe зa сaвлaдaвaњeм прoцeдурa и прaксe других зeмaљa, Дирекција је реализовала две
радионице и једну студијску посету у oквиру TAIЕX програма Европске комисије: Радионица о
јединственом европском железничком простору и жалбама на накнаде за приступ инфраструктури, 1.
и 2. јул 2013. године; студијска посета на тему најбоље праксе железничких регулаторних тела у
државама чланицама ЕУ (Беч, Аустрија), од 2. до 4. септембра 2013. у Бечу; радионица о отварању
железничког тржишта и хармонизацији у Србији и суседним земљама – најбоља пракса и искуства, 3.
и 4. октобар 2013. године.
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У складу са новим Законом о железници, Дирекција је проширила своје надлежности
новим пословима из области регулисања тржишта. Такође, Законом о безбедности и
интероперабилности железнице дефинисане су нове надлежности Дирекције, усклађене са
Конвенцијом CОТIF и прописима ЕУ.
2. Нормативна делатност и активности везане за безбедност железничког
саобраћаја

Представници Дирекције активно су учестововали, као чланови радних група, у
изради оба системска закона (Закон о железници и Закон о безбедности и
интероперабилности железнице) и пратећих докумената.
На основу Закона о безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, Дирекција је
израдила нацрте следећих правилника:
- Правилник о другим техничким условима које мора да испуњава горњи строј
железничке пруге јавне железничке инфраструктуре,
- Правилник о начину и роковима одржавања горњег строја железничких пруга,
- Правилник о начину и роковима одржавања подсистема енергија,
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену усаглашености са
захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком
инфраструктуром,
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену усаглашености са
захтевима за добијање сертификата о безбедности за превоз,
-Правилник о заједничким показатељима безбедности и методама за израчунавање
економских последица несрећа у железничком саобраћају.
У 2013. години, Дирекција је успоставила Национални регистар железничких возила.
3. Дозволе, сертификати, лиценце
У складу са својим надлежностима утврђеним Законом о железници, Дирекција је издала: седам
сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају; један сертификат о безбедности за
управљање железничком инфраструктуром, односно индустријском железницом; 152 дозволе за
коришћење железничких возила; шест дозвола за коришћење опреме и уређаја за железничка возила;
23 дозволе за уградњу уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру и једну лиценцу за
превоз у железничком саобраћају.
ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о садржини акта
о индустријском колосеку и
садржини
акта
о
индустријској железници

II
Члан 64. став 8. Закона о
железници („Службени
гласник РС“, број 45/13)

Референтни
документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
109/13
12. децембар

III
/

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.
1.

Назив
I
Програм унапређења
безбедносне функције
Дирекције за
железнице

Резултат
II
Хармонизовани национални
прописи у области безбедности
железничког саобраћаја са
прописима ЕУ; повећан степен
интероперабилности у
железничком саобраћају

Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
III
01

900.000
RSD

Референтни
документ
IV
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
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1.1.

Пројекат израде
подзаконских аката
предвиђених Законом
о безбедности и
интроперабилности
железнице

Повећан ниво
интероперабилности у
железничком саобраћају;
израђени подзаконски акти
предвиђени Законом о
безбедности и
интероперабилности железнице

01

900.000
RSD

2.

Програм
успостављања
регулаторне функције
Дирекције за
железнице

Реализација нормативних и
организационих активности, као
и развој административних
капацитета у циљу
успостављања регулаторне
функције Дирекције

01

1.100.000
RSD

2.1.

Пројекат јачања
институционалних
капацитета Дирекције
за железнице за
обављање
регулаторне функције

Либерализовано тржиште
железничког саобраћаја

01

400.000
RSD

2.2.

Пројекат израде
подзаконских аката
предвиђених Законом
о железници

Израђени подзаконски акти
предвиђени Законом о
железници

01

700.000
RSD

3.

Програм унапређења
међународне сарадње
у области
железничког
саобраћаја

01

3.500.000
RSD

3.1.

Пројекат сарадње са
међународном
организацијом OTIF

Унапређена сарадња са
Међународном организацијом за
међународне превозе
железницама (OTIF);
успостављена сарадња са
одговарајућим органима и
телима ЕУ; ојачани капацитети
Дирекције за учешће у процесу
хармонизације националних
железничких прописа са правом
ЕУ кроз обуке и семинаре које
су похађали запоселни
Дирекције; смањено задржавање
возова на граничним прелазима
у односу на 2012. годину
Измене и допуне додатака А, Б,
Ф и Г COTIF-a

01

1.500.000
RSD

стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
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3.2.

Пројекат
успостављања
сарадње са ЕУ преко
организација DG
MOVE и ERA

Израђен Национални регистар
возила у сарадњи са
организацијом ERA;
организовани семинари за обуку
за израду прописа

01

1.500.000
RSD

3.3.

Пројекат јачања
капацитета за учешће
у процесу
хармонизације
националних
железничких прописа
са правом ЕУ

Ојачани капацитети Дирекције
за учешће у процесу
хармонизације националних
прописа у области железничког
саобраћаја са правом ЕУ

01

500.000
RSD

њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

2. Директор

Дејан Костић

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.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција) је
постала значајан орган државне управе у сфери рада.
За разлику од судских поступака из радних односа, који трају годинама, упркос законској
обавези да се правоснажно окончају у року од 6 месеци, Агенција индивидуалне радне спорове
решава професионално и непристрасно, у законском року од 30 дана. Не постоји незадовољство
странака. Посебан значај Агенција има у примени новијих закона, у којим се судска пракса још није
ни створила. Највећи број предлога за решавање је поводом злостављања на раду, о чему говори
преко 80 правоснажних и извршних решења. Пракса је показала да се у трећини спорова поводом
злостављања на раду то злостављање и утврђује, код трећине се утврђује да се ради о повреди
других радних и социјалних права, док је у трећини указује на злоупотребу права на заштиту од
злостављања.
Од 251 поднетог предлога, решена су 64 спора, јер је услов за решавање спора пред
Агенцијом добровољан приступ страна учесница. Кад се страна обрати Агенцији предлогом за
мирно решавање радног спора, Агенција у року од три дана предлог прослеђује другој страни у
спору ради добијања сагласности за покретање поступка и решавања пред Агенцијом, по Закону о
мирном решавању радних спорова. Уколико се сагласност добије, стране споразумно бирају арбитра
(кад се решава индивидуални спор) или миритеља (ако се решава колективни радни спор) са Листе
миритеља и арбитара (избор миритеља и арбитара врши комисија Социјално-економског савета),
или га одређује директор Агенције, ако се око избора споразум не постигне.
Током 2013. године решено је 25 колективних радних спорова, сви по члану 18. Закона о
мирном решавању радних спорова, који предвиђа обавезу решавања пред Агенцијом, јер је у
делатностима од општег интереса. Иако то може створити привид успеха Агенције, јер решава
спорове од јавног значаја, треба размислити о недовољној обавештености социјалних партнера у
приватном сектору, који још увек нису свесни предности мирног решавања радног спора пред
Агенцијом, и њеној улози у хармонизацији међусобних односа. У том смислу је значајна обука
социјалних партнера, која је корисна на нивоу појединца, предузећа и друштва у целини. Агенција
може постати стабилизатор социјалног мира.
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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 88/11), Геолошки завод Србије обавља основна геолошка
истраживања утврђена дугорочним програмом развоја основних геолошких
истраживања, односно годишњим програмом извођења основних геолошких
истраживања. Завод обавља и друге послове од интереса за државу, као што су:
израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере; израда
специјалистичких геолошких (минерагенетских, геофизичких, геохемијских,
инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, структурно-тектонских, геоеколошких и
других) карата; утврђивање и издавање геолошких услова и израда комплексних
геолошких подлога за потребе планирања, пројектовања, изградњу објеката или
давања концесија; прикупљање, ажурирање и чување података од значаја за
Геолошки информациони систем. Завод може да обавља и послове геолошких
истраживања у иностранству.

Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод) основан је Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 88/11), као посебна организација државне управе са
својством правног лица. Регистрован је 29. јуна 2012. године, а од 1. јануара 2013. године послује као
директан буџетски корисник. Директор Завода именован је решењем Владе 24 број: 119/7605/2012 од
2. новембра 2012. године, а дужност је преузео 15. новембра 2012. године.
Завод је према наведеном Закону преузео имовину, права и обавезе Геолошког института
Србије д.о.о. Београд, који је функционисао у форми привредног друштва. У тренутку формирања
Завода Институт је био у финансијској кризи, са дугом од преко 120 милиона динара. Због седам
неисплаћених зарада, запослени су се налазили у генералном штрајку, рачуни Института били су у
блокади због принудних наплата.
Доношење Закона о рударству и геолошким истраживањима није пратила адекватна припрема
руководства и запослених у погледу активности које је потребно предузети ради трансформације
привредног друштва у посебну организацију државне управе. Завод је ушао у 2013. годину без
усвојеног Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, није функционисало
буџетско рачуноводство преко Управе за трезор, није се примењивао Закон о јавним набавкама, није
окончана адаптација пословне зграде Завода сходно закључку Владе 05 број: 464-8849/2006 од 5.
октобра 2006. године, што за последицу има високе трошкове одржавања и режијске трошкове.
Против Завода се водио велики број судских поступака због незаконитих отказа из периода
генералног штрајка и поступака које су покретали остали повериоци. Од Института су преузети
нереализовани комерцијални уговори о геолошким истраживањима при чему у буџету за 2013.
годину нису обезбеђења средства за реализацију уговора, нити средства која би у случају раскида
уговора требало исплатити инвеститорима кроз банкарске гаранције, пенале, итд.
У 2013. години Завод је предузео бројне активности у циљу успостављања правног и
организационог оквира, неопходног за функционисање у форми посебне организације државне
управе, као и решавања проблема из претходног периода који потичу од Геолошког института Србије
д.о.о. Београд. Закључком 05 Број: 110-5748/2013 од 12. јула 2013. Године, Влада је дала сагласност
на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Геолошком заводу Србије
број: 1545 од 6. јуна 2013. године. По ступању на снагу Правилника донета су решења о
распоређивању државних службеника и намештеника. Влада је на седници одржаној 9. децембра
2013. године донела решења о постављењу заменика директора Завода и три помоћника директора
Завода. Донети су интерни акти и процедуре.
Завод се обратио Министарству финансија и привреде са захтевом да се одобре средства за
реализацију комерцијалних уговора о геолошким истраживањима у земљи и иностранству који су
преузети од Геолошког института Србије д.о.о. Београд, како би се исти послови окончали, полазећи
од става да би на тај начин буџет остварио веће приходе од потребних трошкова, а Завод не би трпео
наплате гаранција и пенала због неизвршења уговора. Предложено је да се Заводу обезбеде средства
за реализацију преузетих комерцијалних уговора и тада су достављени сви наведени уговори ради
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прецизног увида у рокове реализације и санкцијама за случај неизвршења уговора, као и процене
потребних средстава за сваки уговор појединачно, подељених по економским класификацијама на
нивоу субаналитичких конта, те процена прихода које би буџет остварио реализацијом пројеката.
Министарство финансија није позитивно одговорило у погледу комерцијалних уговора у земљи али
су Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину одобрена средства за реализацију пројекта
„Израда геолошке карте терена Либије” у укупном износу од 45.079.730,00 динара, а према уговору
који је закључен са IRC TRIPOLI из Либије. Реализацијом овог пројекта оствариће се приход буџета у
износу од 59.148.975,60 динара. У току је припремање одлуке Владе којом се одобрава коришћење
ових средстава те очекујемо комплетну реализацију овог пројекта током 2014. године. У наредном
периоду потребно је решити статус осталих преузетих комерцијалних уговора о геолошким
истраживањима.
Законом о рударству и геолошким истраживањима није адекватно регулисано брисање
Геолошког института Србије д.о.о. Београд из Регистра привредних субјеката, те је Завод у сарадњи
са Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања сачинио предлог на основу
којег је Влада донела Одлуку о престанку рада Геолошког института Србије д.о.о. Београд 05 број:
021-11384/2013-1 од 30. децембра 2013. године.
Завод је успоставио сарадњу са Републичком дирекцијом за имовину ради окончања
адаптација пословне зграде Завода и решавања статуса уговора о закупу који су преузети од
Института, те са Управом за јавне набавке ради упознавања са планирањем и спровођењем поступака
јавних набавки. Адаптацију пословне зграде Завода у Бограду, Ровињска 12. неће бити могуће
спровести без значајних финансијских средстава. Ради решавања проблема судских поступака који се
воде против Завода и поступака које Завод треба да покрене као поверилац, успоставили смо сарадњу
са Републичкиом јавним правобранилаштвом.
Завод је у целости реализовао Програм основних геолошких истраживања за 2013. годину,
који обухвата 55 пројеката из следећих области: основна геолошка истраживања за израду геолошких
карата, основна геолошка истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерскогеолошких истраживања металичних и неметаличних минералних и енергетских сировина,
имплементација и развој Геолошког информационог система Србије, те израда пројеката и студија из
области геоекологије. О реализацији Програма основних геолошких истраживања, као и о осталим
активностима, Завод квартално извештава Министарство природних ресурса, рударства и просторног
планирања.
Завод је у 2013. години остварио сопствене приходе по основу наплате потраживања из
претходног периода и закупа пословног простора, у износу од 7.826.324,00 динара, који су уплаћени у
буџет.
Предузете су бројне активности у области међународне сарадње. Завод је успоставио односе и
потписао меморандуме о сарадњи са Геолошким институтом Хрватске, Финским Геолошким
институтом, Геолошким заводом Црне Горе, Геолошким заводом Републике Српске и Геолошким
заводом Народне Републике Кине. Почетком 2014. године очекује се потписивање Меморандума о
сарадњи са геолошким заводима Пољске, Белорусије и Алжира. Са Хрватским геолошким
институтом договорена је сарадња у вези израде геолошких карата у пограничним областима,
проучавања квартара, хидротермалних и геотермалних потенцијала, геоекологије Дунава, кроз
пројекат „Мултидисциплинарних геолошких и екогеолошких истраживања регије Илока и Бачке
Паланке“, као и заједнички пројекат на изради геолошке карте 1:50 000, лист Бачка Паланка 4.
Српска и хрватска страна раде на договору да се мултидисциплинарни пројекат финансира из
приступних фондова Европске уније. Са Геолошким заводом Републике Српске договорена је
заједничкиа израда геолошке карте, лист Зворник 1. Меморандумом о сарадњи са Геолошким
заводом Народне Републике Кине договорена је сарадња у области геолошких истраживања која се
спроводе код нас, а односи се на израду Геохемијске карте Републике Србије и Карте сеизмичке
рејонизације Србије по ЕУРОКОДУ 8. Са IRC Tripoli Завод обавља преговоре о закључивању новог
уговора за израду 5 листова геолошке карте 1:250 000 терена Либије у износу око 1,5 милиона евра.
У склопу сарадње са Народном Републиком Кином очекује се донација Кинеске Владе за
опремање лабораторије Геолошког завода Србије у износу од 500.000 до 700.000 евра. У сарадњи са
Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања Завод је аплицирао за
донацију Владе Италије која је извесна и која би била употребљена за опремање лабораторије и
набавку теренске опреме у износу 350.000 еура
Завод учествује у реализацији пројекта „„Геолошка карта Европе 1:1 000 000“ у оквиру кога је
подпројекат „Геолошка карта Србије 1:1 000 000“ у организацији удружења геолошких друштава
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Европе „One Geology-Europe Plus“ и „Euro Geo Survey”. Сви учесници пројекта добили су као
донацију једну лиценцу Arc GIS софтвера, чија је вредност 35.000 евра. Геолошки Завод је у сталном
контакту са седиштем Геолошких завода у Бриселу, са циљем да у 2014. години постате мрежни члан.
Рад Завода у 2013. години значајно су отежавале обавезе које су по закону преузете од
Геолошког института Србије д.о.о. Београд. Велики део наслеђених проблема захтева учешће,
сарадњу и помоћ других државних органа. Упркос наведеним проблемима Завод је успешно
реализовао Програм геолошких истраживања за 2013. годину. У наредном периоду неопходно је
наставити са побољшањем организације, првенствено службе рачуноводства и спровођења поступака
јавних набавки. То пре свега подразумева запошљавање стручних кадрова, што ће бити тешко
обзиром на веома рестриктивну политику запошљавања у државној управи. Значајан задатак
представљаће будуће обављање комерцијалних геолошких истраживања у иностранству, где држава
може да оствари значајан приход кроз ангажовање Завода на пројектима. Завод поседује искуство и
стручни капацитет за реализацију оваквих уговора, али због преласка у статус органа државне управе,
потребно је дефинисати начин, услове и поступак закључења и реализације оваквих уговора, кроз
доношење одговарајућих аката Владе.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

2. Заменик директора

Срђан Мајсторовић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције
(„Службени гласник РС”, бр. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 и 106/12), Канцеларија
обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе
повезане са координацијом рада министарстава, посебних организација и служби
Владе који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом
придруживања и приступања Европској унији; координацију припреме и преговора
са Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора; координацију
спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела
основаних тим Споразумом; координацију припреме стратешких докумената у вези
са процесом приступања Европској унији; координацију сарадње органа државне
управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и
стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама
чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз
обавештавање Министарства спољних послова; праћење и подстицање усклађивања
прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и
обавештавање Европске уније и јавности о томе; помоћ министарствима и посебним
организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; координацију
међународне развојне помоћи; координацију програмирања ИПА средстава, као и
идентификацију и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава
међународне помоћи; праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и
средстава међународне развојне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних
приоритета; организацију процеса оцењивања спровођења ИПА програма; обавља
послове руководиоца оперативне структуре и националног тела за програме
прекограничне и транснационалне сарадње; учествује у заједничким одборима за
праћење и усмерава рад заједничких одбора за праћење програма, као и рад
заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на
територији Републике Србије; координира инструментима за спровођење макрорегионалних стратегија; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне
организације имају у придруживању и приступању Европској унији; координацију
превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода
законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније;
информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и
приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући
ИПА средства; сарадњу, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом
Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања
Европској унији; координацију и спровођење обуке из области Европске уније.
Канцеларија остварује сарадњу са Министарством спољних послова и другим
надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на
дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије
Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција.
Канцеларија обавља и друге послове из области придруживања и приступања
Европској унији које јој Влада повери.

У периоду октобар - новембар одржано је осам семинара за свих 35 преговарачких група у
циљу припреме за предстојеће састанке аналитичког прегледа и оцене усклађености домаћег
законодавства са правним тековинама ЕУ (скрининг). На семинарима је учествовало преко 750
учесника.
У периоду септембар-децембар успешно су припремљени и организовани састанци
експланаторног и билатералног скрининга за поглавља 23. Правосуђе и основна права, 24. Правда,
слобода и безбедност и 32. Финансијска контрола. Европска унија је позитивно оценила степен
припреме српске стране за ове састанке.
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Припремљен је први састанак Савета за стабилизацију и придруживање у Луксембургу 21.
октобра 2013. године.
14. октобра 2013. године одржан је састанак Координационог тела за процес приступања
Републике Србије Европској унији. Теме су били преговори о адаптацији Споразума о стабилизацији
и придруживању поводом уласка Републике Хрватске у Европску унију 1. јула 2013. године, као и
даљи кораци у процесу европске интеграције Републике Србије у Европску унију.
Успешно су организовани састанци свих радних тела за примену Прелазног споразума о
трговини и трговинским питањима (ПС), тј. састанци Одбора и пет пододбора, организовани су
састанци Унапређеног сталног дијалога, тј. Пленарног састанка и седам секторских састанака.
Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању, ови састанци прерастају у
пододборе за примену ССП.
Канцелатија за европске интеграције (у дањем тексту: Канцеларија) је дала преко 570
мишљења о усклађености предлога аката органа државне управе са правом ЕУ.
Канцеларија је пружала стручну помоћ Министарству спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у вези са преговорима
о закључењу Протокола за прилагођавање ССП/ПС поводом приступања Републике Хрватске
Европској унији (израда основа за преговоре, израда преговарачке позиције за повећање квоте за
шећер и осталих преговарачких позиција, писање извештаја са одржаних састанака између
представника Европске уније и Републике Србије на тему прилагођавања ССП). Канцеларија од 2008.
Године информише Владу на месечном нивоу о текућим активностима у процесу приближавања
Републике Србије Европској унији. Последњу информацију Влада је усвојила 10. децембра 2013.
године.
У оквиру редовног извештавања Европске комисије о напретку Србије, Канцеларија је
координирала прикупљање прилога, састављање и слање два Извештаја о напретку Србије Европској
комисији, у мају 2013. и септембру 2013. године.
Од 28. јануара до 1. фебруара 2013. године спроведена је друга посета у оквиру
верификационе мисије. Ревизори Европске комисије су доставили Националном службенику за
одобравање прелиминарни извештај о налазима у вези са недостацима система, који се углавном
односе на успостављени правни оквир за управљање средствима ИПА, правима и обавезама учесника
у том процесу и израђеним процедурама и административним капацитетима за управљање
програмима ИПА у појединим органима. Током године програми су били предмет 14 ревизија
операција, системских ревизија извршених од стране независне ревизије, ревизорских тела програма,
интерне ревизије у Канцеларији и Делегације ЕУ (1 Ро, 2 Бг, 2 Ху, 1 ЈИЕ, 1 Адр, 1 независна
системска и ревизија операција ЦГ, 4 независна ревизија пројеката ТП за програме са ЦГ, БиХ, ХР и
ЈИЕ, 2 накнадне ревизије ДЕУ за програме са ЦГ и ЈИЕ).
Током године одржана су два регионална састанака у вези са процесом програмирања
програма прекограничне сарадње између земаља западног Балкана за период 2014-2020. године.
Састанцима су присуствовали представници Генералног директората за проширење EУ,
представници Делегација европске уније земаља западног Балкана, представници Оперативних
структура свих земаља западног Балкана које имају програме прекограничне сарадње (Република
Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Србија укључујући и Косово у складу са резолуцијом СБ
бр. 1244, Црна Гора, Република Албанија и Република Македонија), као и шефови Заједничких
техничких секретаријата програма прекограничне сарадње између ових земаља.
Од стране Сектора за програме прекограничне и транснационалне сарадње извршен је други и трећи
шестомесечни надзор над радом система који је покрио 2013. годину и припремљен је извештај.
Завршени годишњи извештаји о спровођењу за свих осам програма прекограничне и транснационалне
сарадње за 2012. годину усвојени су од стране Заједничких надзорних одбора програма и послати надлежним
институцијама у ЕК.
Припремљени су упити за надлежне институције који садрже листе докумената, стратегија, анализа и
статистичких података за територије обухваћене програмима прекограничне сарадње (подаци за PESTLE
анализу). У наредном периоду се очекује прикупљање података и сарадња са стручним тимовима ангажованим
за сваки програм на анализи пристигле документације и података и припреми територијалне анализе из које ће
проистећи SWOT анализа територија, програмски циљ, тематски циљеви, мере и приоритети будућих програма.
Овим активностима је започет процес програмирања у оквиру свих програма у којима Република Србија
учествује.
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Упитници за све програме прекограничне сарадње су послати на око 3000 адреса у Републици Србији у
процесу програмирања свих програма прекограничне сарадње. На интернет сајту Канцеларије објављена је
информација и отворене посебне електронске адресе за сваки програм. У наредном периоду се очекује
организација семинара и фокус група за попуњавање упитника и сагледавање потреба обухваћених територија,
рад на анализи пристиглих попуњених упитника као и организација јавних расправа о садржају програма (када
први нацрт програма буде завршен).
У процесу програмирања међународне развојне помоћи, формулисан је, у сарадњи са националним
институцијама и у широком консултативном процесу са представницима Делегације ЕУ/ Европске комисије,
донатора, цивилног друштва и локалне самоуправе, пакет секторских програма и пројеката за финансирање из I
компонентe Инструмента за претприступну помоћ ЕУ (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институција за
2013. годину. Комитет ИПА је средином октобра усвојио поменути програмски пакет и одговарајући
Финансијски предлог. Програмски пакет чини девет секторских програма и шест пројеката у вредности од
178,783,533 евра3. У 2013. години у оквиру прве компоненте ИПА, извршене су одређене измене и допуне
Националних ИПА програма из ранијих година, којима су између осталог продужени крајњи рокови за
извршење уговора у оквиру програма, реалоцирана средства добијена кроз уштеде у окончаним тендерским
процедурама итд.
Укупан износ расположивих средстава из ИПА националне алокације за 2013. износи 196.683.000 евра,
с тим да се разлика до 178,783,533 евра односи на редовно финансирање програма Темпус и Нуклеарна
сигурност, као и на Инструмент за цивилно друштво и подршку за Регионални програм за стамбено збрињавање
избеглица.
У 2013. години су спроведене консултације са Европском комисијом и релевантним националним
институцијама у вези са израдом Стратегије Европске комисије за Републику Србију за ИПА II.
Уз техничку помоћ финансирану кроз пројекат у оквиру ИПА, израђена је „Методологија за одабир и
приоритизацију инфраструктурних пројеката у секторима саобраћаја, енергетике, животне средине и пословне
инфраструктуре“.
Током године потписано је низ међународних споразума о развојној помоћи, са развојним партнерима
Републике Србије. Редовно су одржаване билатералне консултације са развојним партнерима како у погледу
програмирања, тако и праћења реализације и координације програма финансираних из билатералне помоћи
(УСАИД, СР Немачка, Чешка Република, НР Кина, Краљевина Шведска, Краљевина Норвешка и др.).
Програмски пакети помоћи билатералних донатора припремљени су у складу са специфичним процедурама и
правилима донатора, као и предлози пројеката за финансирање из Вишекорисничке ИПА и Инвестиционог
оквира за западни Балкан. Између осталог, КАНЦЕЛАРИЈА је координирала и коришћење помоћи Републици
Србији кроз програм JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).
У оквиру руковођења радом Подгрупе Стручне групе Координационог тела за поглавље 22 Регионална
политика и координација структурних инструмената, Канцеларија је спровела консултације са представницима
свих институција укључених у рад Подгрупе, како би се усагласио текст Акционог плана за подршку процесу
европских интеграција у оквиру поглавља 22. Акциони план садржи листу активности, укључујући и временски
оквир, које је неопходно предузети како би се обезбедиле претпоставке за почетак и успешно спровођење
преговора у оквиру овог поглавља у периоду од 2013. до 2018. године.
У области праћења (мониторинга) пројеката/програма који су финансирани средствима из ИПА, у
посматраном периоду одржано је у оквиру механизма за праћење пројеката финансираних из средстава ЕУ у
организацији Канцеларије и Делегације ЕУ у Републици Србији низ редовних секторских састанака у вези
пројеката финансираним из ИПА са проблемима у реализацији. На састанцима је разматран досадашњи
напредак, као и будуће активности у отклањању уских грла у спровођењу пројеката. Канцеларија учествује у
припреми састанака и координира активности на праћењу и отклањању проблема који су идентификовани
током ових састанака. У организацији Канцеларије, Генералног директората за проширење и Делегације ЕУ у
Републици Србији одржан је 24. октобра 2013. године 8. Састанак Заједничког одбора за праћење ИПА.

Канцеларија је у 2013. години била главни корисник и координатор у Републици Србији
бројних секторских евалуација уговорених од стране Делегације ЕУ и Генералног директората за
проширење ЕК. У оквиру припрема за планирање развојне помоћи, а посебно новог финансијског
инструмента помоћи ЕУ - ИПА II, у априлу 2013. године завршена је Евалуација ефикасности и
ефективности укупне међународне развојне помоћи у периоду 2007−2011. године по секторима,
финансирана средствима Шведске агенције за међународни развој (СИДА), а иницирана и
координирана од стране Канцеларије. Крајем 2012. године покренут је пројекат Светске банке,
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финансиран из средстава Вишекорисничке ИПА, који има за циљ јачање система за мониторинг и
евалуацију у земљама западног Балкана и Турској. Канцеларија има улогу координационог тела овог
пројекта за Републику Србију.
Имајући у виду то да ће Република Србија, након стицања статуса кандидата за чланство у ЕУ,
користити средства из ИПА за 2013 према децентрализованом систему за управљање средствима ЕУ,
припреме за пренос права за управљање ЕУ средствима од стране Европске комисије су
интензивиране. Република Србија је ушла у пету фазу, фазу припреме одлуке ЕК о преносу
овлашћења Републици Србији за управљања средствима додељеним кроз ИПА. Након посете
верификационе мисије ревизора Европске комисије у јануару 2013. године и достављања коначног
ревизорског извештаја у мају 2013. године, Канцеларија је интензивно радила на отклањању
идентификованих недостатака из своје надлежности, како би се благовремено обезбедио прелазак на
децентрализовано управљање средствима ИПА.
Канцеларија је током 2013. године објавила седам издања Билтена о развојној помоћи
Републици Србији („Aid Matters“), који се дистрибуирају електронским путем. У циљу информисања
јавности о међународној развојној помоћи Републици Србији, током 2013. године редовно су на
интернет страни информационог система ИСДАКОН објављиване вести о активностима у области
планирања, програмирања, праћења и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, релевантни
документи, публикације, најаве релевантних догађаја, итд. Обуке за органе државне управе у области
управљања средствима ЕУ и развојном помоћи спроведене су у сарадњи Канцеларије и Службе за
управљање кадровима, у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника из
органа државне управе и служби Владе за 2013. годину. Поред тога, у оквиру пројеката финансираних
средствима ЕУ, домаћим институцијама је поред техничке помоћи у виду консултантских услуга
обезбеђена обука у вези са развојном помоћи у виду радионица. Канцеларија је координирала учешће
државних службеника на семинарима и обукама организованим и финансираним од стране Холандије,
Републике Индије и Републике Сингапур.
Канцеларија је превела око 9.500 страна правних тековина Европске уније на српски језик. Кроз фазу
стручне редактуре је прошло око 8.200 страница. Терминолошка база и електронски корпус који су објављени
на интернет страници Канцеларијe редовно се допуњавју и ажурирају. Портал за номиновање приоритета
редовно користе координатори за превођење у Канцеларији и координатори за стручну редактуру, а систем за
електронско управљање документима се употребљава у свим фазама превођења, односно редактуре правних
тековина ЕУ. Настављено је са обукама за координаторе за стручну редактуру и стручне редакторе, са циљем
што ефикаснијег стручног редиговања примарног и секундарног законодавства Европске уније на српском
језику.
Настављена је верификација превода примарног законодавства ЕУ коју обавља Радна група за
верификацију превода примарног законодавства ЕУ.
Око 50.000 преводилачких страница превода секундарног законодавства ЕУ званично је уручено
делегацији Црне Горе.
Уведена је пракса редовних консултација са стручним редакторима ради отклањања неуједначености у
преводима терминологије и решавања спорних превода термина. Успостављен је интерни систем за проверу и
усклађивање терминологије по областима (хоризонтално) и кроз све преведене документе (вертикално).
Канцеларија је организовала 35 семинара и две студијске посете за 1448 учесника, у 60 дана обуке,
укључујући и пројекат „Подршка процесу европских интеграција у Србији – техничка помоћ Савезне Републике
Немачке“, у оквиру којег је реализовано осам семинара за 751 учесника. У периоду од јуна до августа 2013.
године спроведено је истраживање потреба за обуком у области европских интеграција и Европске уније на
основу којег је креиран програм обуке у 2014. години. Такође, Канцеларија се припремала за реализацију
програма стажирања у Великој Британији (током јануара и фебруара 2014. године) и Републици Француској (од
марта до јуна 2014). Канцеларија координира програм помоћи Таекс, као и СИГМА мисије. У току године
представници Републике Србије су учествовали на 100 Таекс догађаја у Републици и 110 међународних Таекс
догађаја са 3268 представника. У истом периоду Република Србија је поднела 88 апликација за Таекс, од којих
је 76 прихваћено. Организоване су две СИГМА мисије: 11-14. фебруар и 3-5. јун (укупно 53 састанка са
представницима органа државне управе, регулаторних тела, органа локалне самоуправе и организација
цивилног друштва).
Организована су два брифинга за новинаре у циљу информисања медија о припремама за преговоре о
чланству у ЕУ, изабрани су добитници новинарских награда на конкурсу за најбољи медијски прилог о процесу
европских интеграција у Републици Србији за 2012. Годину. Одабрано, финансирано и реализовано је пет
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пројеката у оквиру конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва у
области информисања о Европској унији. Низом активности обележени су 9. мај, Дан Европе и 21. септембар,
Дан европске сарадње. Спроведена су два истраживања јавног мњења о европској оријентацији грађана Србије.
Настављено је са праксом „Отворених врата” за средњошколце, студенте и све заинтересоване за рад
Канцеларије.
У оквиру издавачке делатности, објављена су нова издања публикација, летака и неколико нових издања
у сарадњи са Делегацијом Европске уније, Привредном комором и ГИЗ Пројектом правне реформе.
Организовани су састанци и радионица за запослене у државним институцијама који се баве
комуницирањем и информисањем. У сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији,
организована је конференција поводом представљања резултата Инвестиционог оквира за западни Балкан у
републици Србији, тренингзи о комуникацији за мрежу државних службеника задужених за комуникацију о
ИПА, спроведена комуникациона кампања о европској интеграцији Србије „Европа то си ти“. Организована је
радна посета за новинаре Пожаревцу (пројектима финансираним из ИПА средстава), с циљем упознавања и
промоције сарадње и подршке Европске уније Републици. Организована је трибина поводом посете Београду
Владимира Дробњака, главног преговарача Републике Хрватске са Европском унијом и шефа Мисије Републике
Хрватске при ЕУ.
У оквиру пројекта „Стратегија дигиталног комуницирања о ЕУ” организован је велики број састанака
двојице британских експерата за дигиталне комуникације са представницима релевантних министарстава и
органа државне управе, као и са представницима организација цивилног друштва, са циљем стицања увида у
капацитете којима органи државне управе располажу у области дигиталних средстава комуникације. Одржан је
једнодневни семинар за 26 учесника, а пројекат подразумева и друге активности које ће се спроводити у 2014.
години.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ

I
Одлука о образовању
Преговарачког тима за
вођење преговора о
приступању Републике
Србије Европској унији

II
Члан 33. ст. 2.и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 68/12УС и 72/12)

III
Образован је Преговарачки
тим за вођење преговора о
приступању Републике Србије
Европској унији, на време до
потписивања Уговора о
приступању Републике Србије
Европској унији

IV
78/13
3. септембар

V

2.

Одлука о оснивању
Координационог тела за
процес приступања
Републике Србије
Европској унији

Основано је Координационо
тело за процес приступања
Европској унији, именовани
су чланови Координационог
тела, образован је Савет
Координацоног тела и
преговарачке групе за
преговоре о приступању
Републике Србије Европској
унији

84/13
24. септембар

/

3.

Одлука о изменама

Члан 25. став 1.
Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију
радних места у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени гласник
РС“, бр. 81/07пречишћен текст
69/08, 98/12)
Члан 25. став 1.

Замењена је институција чији

86/13

/

1.

/
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Одлуке о оснивању
Координационог тела за
процес приступања
Републике Србије
Европској унији

Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију
радних места у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени гласник
РС“, бр. 81/07пречишћен текст
69/08, 98/12)

представници руководе радом
преговарачке групе за
финансијске услуге и
преговарачке групе за
економска и монетарна
питања. Представник Народне
Банке Србије је и члан Савета
Координационог тела за
процес приступања Републике
Србије Европској унији, а
гувернер учествује у раду
Координационог тела за
процес приступања Републике
Србије Европској унији

4.

Одлука о образовању
Радне групе за стручну
редактуру превода
правних тековина

Образована је радна група за
стручну редактуру превода
правних тековина Европске
уније

5.

Закључак
05 број: 018-230/2013
од 24. јануара 2013.
године

6

Закључак
05 број: 48-210/2013 од
24. јануара 2013. године

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)

7

Закључак
05 број: 48-305/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

8

Закључак
05 број: 48-207/2013
од 24. јануара 2013.
године

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

9

Закључак
05 број: 021-1211/2013
од 12. фебруара 2013.
године

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

Усвојен текст Анекса бр. 1
Меморандума о разумевању о
G2G, PSO-M и МЕС
програмима за сарадњу
између Владе Републике
Србије и Владе Холандије
Усвојен текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије о „Румунија –
Србија ИПА прекограничном
програму“ у оквиру
Инструмената претприступне
помоћи.
Усвојен текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије који се односи на
„Бугарска - Србија ИПА
Програм прекограничне
сарадње“ у оквиру
Инструмената за
претприступну помоћ
Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије за „Мађарска Србија ИПА Програм
прекограничне сарадње“ у
оквиру Инструмената
претприступне помоћи
Усвојен је Извештај о
спровођењу Трећег измењеног
и допуњеног Националног
програма за интеграцију
Републике Србије у Европску
унију, за четврто тромесечје
2012. године (октобар –

30. септембар

115/13
26. децембар

/

/

/

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

/

НПАА
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децембар 2012. године)

10

Закључак
05број: 48-1439/2013-1
од 28. фебруара 2013.
године

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

Усвојен је текст писма којим
Влада Републике Србије
прихвата донацију у роби
Владе Народне Републике
Кине, која се односи на
медицинску и канцеларијуску
опрему

/

Споразум
о
привреднотехничкој
сарадњи између
Владе Републике
Србије и Владе
Народне
Републике Кине

11

Закључак
05 број: 48-2455/2013
од 21. марта 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
број 2 на Финансијски
споразум закључен између
Владе Републике Србије и
Европске комисије у вези са
Хоризонталним програмом у
области нуклеарне сигурности
и заштите од јонизирајућег
зрачења у оквиру ИПА
компоненте – Помоћ у
транзицији и изградња
институција за 2009. годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

12

Закључак
05 број: 48-2326/2013
од 21. марта 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
број 4 на Финансијски
споразум закључен између
Владе Републике Србије и
Европске комисије у вези са
Националним прграмом у
оквиру компоненте ИПА за
помоћ у транзицији и
изградњи институција за 2007.
годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

13

Закључак
05 број: 018-2485/2013 од
28. марта 2013. године

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

Усвојен је текст Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Чешке
Републике о развојној
сарадњи

/

/

14

Закључак
05 број: 48-2853/2013
од 5. априла 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
на Споразум о донацији из
Вишедонаторског
повереничког фонда за
подршку сектору правосуђа у
Републици Србији за Пројекат
подршке сектору правосуђа

/

Споразум
о
донацији
из
Вишедонаторског
повереничког
фонда за подршку
сектору
правосуђа
у
Републици
Србији

15

Закључак
05 број: 400-2847/2013-2
од 5. априла 2013. године

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

Прихваћен је Преглед
предстојећих активности у
вези са планирањем буџета
Европске уније (ЕУ) за период
2014 – 2020 и програмирањем

/

/

692

Инструмената за
претприступну помоћ (ИПА)
2014 – 220
16

Закључак
05 број:48-4076/2013
од 20. маја 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
број 3 на Финансијски
споразум између Владе
Републике Србије и Европске
комисије у вези са
Националним програмом за
Републику Србију у оквиру
компоненте ИПА за помоћ у
транзицији и
институционалну изградњу за
2010. годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије
и
Комисије
европских
заједница

17

Закључак
05 број 337-3887/2013 од
20. маја 2013. године

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

Усвојен је Извештај о
спровођењу Акционог плана
за испуњавање препорука
Европске комисије садржаних
у Годишњем извештају о
напретку Републике Србије у
процесу европских
интеграција за 2012. годину

/

/

18

Закључак
05 број: 337-4036/2013-1
од 23. маја 2013. године

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

Усвојен је Споразум о
спровођењу Пројекта
техничке сарадње „Подршка
процесу европских
интеграција у Србији“ између
Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH и Владе
Републике Србије

/

/

19

Закључак
05 број: 48-4381/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
на Споразум између
Републике Србије и
Краљевине Шведске о
развојној сарадњи за период
2009-2012. године

/

/

20

Закључак
05 број: 011-4265/2013
од 4. јуна 2013. године

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

Усвојени су обрасци за
попуњавање инструмената
усклађености прописа
Републике Србије са
прописима Европске уније Изјаве о усклађености и
Табеле усклађености прописа,
као и методолошка упутства
за попуњавање инструмената
за усклађивање прописа
Републике Србије а
прописима Европске уније

51/13
12. јуна

/

21

Закључак

Члан 43. став 3.

Констатовано је да ступањем

/

ПС

693

05 број: 337-5210/2013
од 25. јуна 2013. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)

на снагу Споразума о
приступању Републике
Хрватске Европској унији
1.јула 2013. године, почев од
тог датума, престаје обавеза
примене Споразума о измени
и приступању Споразуму о
слободној трговини (ЦЕФТА
Споразум) према Републици
Хрватској и према првним и
физичким лицима Ребулике
Хрватске, и да приступањем
Републике Хрватске Уговору
о функционисању Европске
уније настаје обавеза примене
Прелазног споразума о
трговини и трговинским
питањима између Европске
заједнице, са једне, и
Републике Србије, са друге
стране према Републици
Хрватској и према физичким
и правним лицима Републике
Хрватске

ССП

22

Закључак
05 број: 337-5209/2013
од 27. јуна 2013. године

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

У Закључку Владе 05 Број:
337-81/2012 од 12. јануара
2012. године, у Приручнику за
превођење правних аката
Европске уније, који је
саставни део тог закључка, у
делу I ПРАВНИ АКТИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, глава 2.
ОБРАСЦИ ПРАВНИХ
АКАТА, одељак 2.2. речи:
„домаћим прописима”
замењују се речима:
„националним прописима”.

/

/

23

Закључак
05 број: 48-6041/2013
од 16. јула 2013. године

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

Усвојен је текст Амандмана
број 1 на Финансијски
споразум закључен између
Владе Републике Србије и
Европске комисије у вези са
Националним програмом за
Републику Србију за 2011.
годину у оквиру Инструмента
за предприступну помоћ

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије и
Комисије
европских
заједница

24

Закључак
05 број: 337-5988/2013
од 16. јула 2013. године

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

Прихваћен је Извештај о
спровођењу Националног
програма за усвајање правних
тековина Европске уније
(НПАА), за прво и друго
тромесечје 2013. године

/

НПАА

694

(јануар – јун 2013. године).
25

Закључак
05 број: 408-6167/2013
од 19. јула 2013. године

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

У Закључку Владе 05 Број:
408-3457/2011 од 19. маја
2011. године, у тачки 1. реч:
„возила” замењује се речима:
„телекомуникациона опрема”.

/

Споразум о
привреднотехничкој
сарадњи између
Владе Републике
Србије и Владе
Народне
Републике Кине
Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије и
Комисије
европских
заједница

26

Закључак
05 број: 48-6533/2013
од 31. јула 2013. године

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

Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије за Прекогранични
програм Србија – Црна Гора у
оквиру компоненте
прекограничне сарадње
Инструмента претприступне
помоћи за 2012. годину

/

26

Закључак
05 број: 337-6527/2013
од 31. јула 2013. године

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

Усвојен је други Извештај о
спровођењу Акционог плана
за испуњавање препорука
Европске комисије садржаних
у Годишњем извештају о
напретку Републике Србије у
процесу европских
интеграција за 2012. годину

/

27

Закључак
05 број: 48-6529/2013
од 31. јула 2013. године

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

Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије за Прекогранични
програм Србија-Босна и
Херцеговина у оквиру
Инструмента претприступне
помоћи за 2012. годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије и
Комисије
европских
заједница

28

Закључак
05 број: 037-6898/2013
од 9. августа 2013. године

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

Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије за Програм
прекограничне сарадње
Хрватска – Србија у оквиру
компоненте прекограничне
сарадње Инструмента
претприступне помоћи за
2012. годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије и
Комисије
европских
заједница

29

Закључак
05 број: 018-6582/2013
од 9. августа 2013.
године

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

Усвојен је текст Меморандума
о разумевању између Владе
Републике Србије и
Министарства спољних
послова Краљевине
Норвешке, који се односи на
Билатерални програм помоћи

/

/

695

пројектима из 2012. године
30

Закључак
05 број: 337-7135/2013-1
од 25. августа 2013.
године

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

Закључак о ступању на снагу
и почетку примене Споразума
о стабилизацији и
придруживању и престанку
важења и примене Прелазног
споразума о трговини и
трговинским питањима
између Европских заједница и
њихових држава чланица, са
једне стране и Републике
Србије, са друге стране од 1.
септембра 2013. године

/

ССП

31

Закључак
05 број: 018-7274/2013
од 25. августа 2013.
године

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

Усваја се текст Споразума о
привредно-техничкој сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Кине

/

/

32

Закључак
05 број: 337-8063/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора о приступању
Републике Србије Европској
унији

/

/

33

Закључак
05 број: 337-8062/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Закључком се усмерава и
усклађује рад органа државне
управе у поступку израде
преговарачких позиција у
процесу преговора о
приступању Републике Србије
Европској унији

/

/

34

Закључак
05 број: 337-8064/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Закључком се усмерава и
усклађује рад органа државне
управе у процесу спровођења
аналитичког прегледа и оцене
усклађености прописа
Републике Србије са правним
тековинама Европске уније и
њихове имплементације
(скрининг)

/

/

35

Закључак
05 број: 114-8065/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Утврђене су накнаде за рад у
Преговарачком тиму за
вођење преговора о
приступању Републике Србије
Европској унији

/

/

36

Закључак
05 број: 337-8061/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Прихваћена је Анализа
активности у процесу
преговора о приступању
Републике Србије Европској

/

696

унији
37

Закључак
05 број: 337-7886/2013
од 23. септембра 2013.
године

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

Усвојен је Трећи извештај о
спровођењу Акционог плана
за испуњавање препорука
Европске комисије садржаних
у Годишњем извештају о
напретку Републике Србије у
процесу европских
интеграција за 2012. годину.
наставе са предузимањем
потребних мера у циљу
испуњавања препорука из
Годишњег извештаја

/

/

38

Закључак
05 број: 337-7404/2013-1
од 23. септембра 2013.
године

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

Измењени су и допуњени
Закључак Владе 05 Број: 33781/2012 од 12.01.2012. године
и Закључак Владе 05 Број:
337-5209/2013 од 27. јуна
2013. године, о усвајању
ревидиране верзије
Приручника за превођење
правних аката Европске уније

/

/
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Закључак
05 број: 48-8368/2013
од 3. октобра 2013. године

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

Усвојен текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије у вези са
Вишекорисничким програмом
ТЕМПУС у оквиру ИПА
компоненте – Помоћ у
транзицији и изградња
институција за 2013. годину

/

Оквирни
споразум између
Владе Републике
Србије и
Комисије
европских
заједница

40

Закључак
05 број: 018-8529/2013
од 14. октобра 2013.
године

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

Усвојен текст Амандмана број
четири на Споразум о помоћи
између Републике Србије и
Сједињених Америчких
Држава за боље
функционисање управе

/

41

Закључак
05 број: 337-8684/2013
од 16. октобра 2013.
године

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

Прихваћен је Извештај о
спровођењу Националног
програма за усвајање правних
тековина ЕУ (НПАА), за треће
тромесечје 2013. годин (јулсептембар 2013. године)

/

Споразум о
помоћи између
Републике Србије
и Сједињених
Америчких Држава
за боље
функционисање
управе
НПАА

42

Закључак
05 број: 018-9040/2013
од 25. октобра 2013.
године

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

Усвојен је текст Споразума
између Владе Републике
Србије и Министарства
спољних послова Краљевине
Норвешке који се односи на
Билатерални програм

/

/

697

43

Закључак
05 број: 48-9504/2013-2
од 8. новембра 2013.
године

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

Усвојен је текст Амандмана
број 4 на Финансијски
споразум закључен између
Владе Републике Србије и
Европске комисије у вези са
Националним програмом у
оквиру компоненте ИПА за
помоћ у транзицији и
институционалну изградњу за
2008. годину

/

Оквирни споразум
између Владе
Републике Србије
и Комисије
европских
заједница
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Закључак
05 број: 337-9505/2013
од 8. новембра 2013.
године

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

Усвојен је документ
„Национални приоритети за
међународну помоћ (НАД) за
период 2014-2017. године са
пројекцијама до 2020. године“

/

/
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Закључак
05 број: 360-9825/2013
од 22. новембра 2013.
године

Одобрен је закуп стана у
Бриселу за потребе посла
шефа Преговарачког тима за
вођење преговора о
приступању Републике Србије
Европској унији

/

/
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Закључак
05 број: 48-10101/2013
од 28. новембра 2013.
године

Члан 128. став 1.
тачка 5) Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник
РС“, број 124/12) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11 и 72/12)

Усвојен је текст Амандмана
број 1 на Финансијски
споразум између Владе
Републике Србије и Европске
комисије у вези са
Хоризонталним програмом у
области нуклеарне сигурности
и заштите од јонизујућег
зрачења у оквиру ИПА
компоненте – Помоћ у
транзицији и изградња
институција за 2011. годину

/

Оквирни споразум
између Владе
Републике Србије
и Комисије
европских
заједница
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Закључак
05 број: 018-10139/2013-1
од 28. новембра 2013.
године

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

Усвојен је текст Прилога бр. 1
Споразума између Владе
Републике Србије и
Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке
који се односи на билатерални
програм

/
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Закључак
05 број: 48-10697/2013
од 18. децембра 2013.
године

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

Влада се упознала са
потребом преноса средстава
националног суфинансирања
Републике Србије Телу за
сертификацију (Регион
Абруцо Републике Италије,
Direzione Riforme Istituzionali,

/

Споразум
измеђуВладе
РепубликеСрбије и
Министарства
спољних послова
Краљевине
Норвешке који се
односи на
билатерални
програм
Споразум о
заједничком
спровођењу ИПА
Јадранског
програма
прекограничне
сарадње

698

Enti Locali, Bilancio Attivita,
Sportive, Servizio Autorita
diCertificazione) ИПА
Јадрански програм“
отвореном у Управи за трезор
Министарства финансија, а за
потребе суфинансирања
буџета техничке помоћи ИПА
Јадранског програма
прекограничне сарадње за
период 2007-2013.
49

Закључак
05 број: 48-10816/2013
од 18. децембра 2013.
године

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

Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије у вези са
припремним активностима за
очување и обнављање
културног наслеђа у
областима захваћеним
конфликтима на западном
Балкану за 2012. годину

/

Оквирни споразум
између Владе
Републике Србије
и Комисије
европских
заједница
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Закључак
05 број: 48-10699/2013
од 20. децембра 2013.
године

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

Усвојен је текст Финансијског
споразума између Владе
Републике Србије и Европске
комисије за Програм
прекограничне сарадње
Хрватска – Србија у оквиру
компоненте прекограничне
сарадње Инструмента
претприступне помоћи за
2013. годину

/

Оквирни споразум
између Владе
Републике Србије
и Комисије
европских
заједница
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Закључак
05 број: 337-11071/2013
од 20. децембра 2013.
године

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

Усвојен је План припреме
прве ревизије Националног
програма за усвајање правних
тековина Европске уније

/

НПАА

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

1.

Назив

I
Програм европског
партнерства са
општинама – ЕУ
ПРОГРЕС

Резултат

II
Финансирано и спроведено осам
међуопштинских
инфраструктурних пројеката из
области економске инфраструктуре
и заштите животне средине; из
области комуналне, социјалне и

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финанси
извршења
рања
06

III
5.742.558 EUR

Референтни
документ
IV
Финансијски
споразум између
Владе Републике
Србије и Европске
комисије о
спровођењу
националног
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економске инфраструктуре
финансирано и спроведено
21 општински инфраструктурни
пројекат;
израђена техничка документација
за пет међуопштинских и 13
локалних пројеката;
подржано оснивање два услужна
центра у општинама Црна Трава и
Босилеград, као и оснивање нових
Канцеларија Услужног центра
градске управе Нови Пазар;
подржано оснивање три нова
кластера: Регионални воћарски
кластер Јужне Србије, Туристички
кластер Раданског подручја и
Пештер агро-кластер;подржана
израда Планова за директна страна
улагања пет локалних самоуправа:
Лесковац, Врање, Нови Пазар,
Ивањица и Пријепоље
ажурирана база података пореских
обавезника у 11 локалних
самоуправа чиме је повећан приход
локалних самоуправа од
прикупљених пореза у просеку за
24,5%;
кроз подршку пружену Бизнис
инкубатор центру у Врању,
регистровано је 15 нових бизниса
чији су власници ромске
националности и отворено је 26
нових радних места;
подржано оснивање јединствених
шалтера за издавање грађевинских
дозвола у четри локалне
самоуправе: Врање, Лесковац,
Нови Пазар и Ивањица; подржано
увођење стандарда и
сертификовање 5 локалних
самоуправа за Стандард управљања
квалитетом и Стандард управљања
животном средином;подржана
израда 10 планова детаљне
регулације и четири плана
генералне регулације у 11 локалних
самоуправа;подржана израда
планова капиталних инвестиција
које су усвојиле скупштине у пет
локалних самоуправа;подржана
реализација 26 пројеката који су
резултат партнерства између
организација цивилног друштва и
локалних самоуправа у 19
општина;подржан рад четири

програма за
Србију у оквиру
ИПА у вези са
Националним
програмом у
оквиру
компоненте ИПА
за помоћ у
транзицији и
изградњи
институција
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Саветодавне службе за пружање
бесплатне правне помоћи и
информација грађанима, а посебно
угроженим групама, у Граду Новом
Пазару и општинама Прешево,
Житорађа и Прокупље;спроведено
истраживање задовољства грађана
радом локалних самоуправа у 34
општине на југоистоку и југозападу
Србије; подржано успостављање
локалних механизама за родну
равноправност, усвајање локалних
родних стратегија и акционих
планова у 12 општина, као и рад
локалних механизама кроз
реализацију 24 пројеката у 17
општина; подржано успостављање
Регионалне канцеларије
Повереника за родну
равноправност у Новом
Пазару;спроведене две кампање
подизања свести о европским
вредностима и заштити животне
средине у јужној и југозападној
Србији;
подржана организација шест
музичких и културних фестивала у
јужној и југозападној
Србији;подржан пројекат
промоције значаја коришћења
средстава из европских фондова за
развој локалне средине и
приближавања процеса европских
интеграција; подржано шест
пројеката који су за циљ имали
промоцију и брендирање подручја
у јужној и југозападној Србији.
2.

Пројекат:
Подршка у припреми
пројеката (ППФ5)

Припремљен документ Национални
приоритети за међународну помоћ
2014-2017 са пројекцијама до 2020.
године; припремљена
Методологија за приоритизацију
инфраструктурних пројеката за
четири сектора (транспорт,
животна средина, енергетика,
пословна
инфраструктура);утврђена листа
стратешки релевантних пројеката
(транспорт, животна средина,
енергетика, пословна
инфраструктура) сходно
Методологији за приоритизацију
инфраструктурних
пројеката;припремљен Акциони
план за програмирање Инструмента
за претприступну помоћ за 2014-

06

1.500.000 EUR

Финансијски
споразум између
Владе Републике
Србије и Европске
комисије о
спровођењу
националног
програма за
Србију у оквиру
ИПА у вези са
Националним
програмом у
оквиру
компоненте ИПА
за помоћ у
транзицији и
изградњи
институција;
Акциони план за

701

2016. годину;припремљена је
Анализа апсорпционих капацитета
за потребе примене секторског
приступау у контексту
програмирања и управљања ИПА
2;припремљен је Програм обуке и
јачања капацитета у контексту
ИПА 2 ;припремљене су Смернице
за учешће Републике Србије у
програмима/агенцијама Уније у
периоду 2014-2020
3.

Пројекат:
Заједничка подршка
пројектима у регијама
Европе
(Joint Assistance to
Support Projects in
European RegionsJASPERS)

Реализоване активности које
произилазе из Акционог плана за
2013 годину; пружена стручна
подршка у циљу унапређења
пројектно-техничке документације
која се односи на инфраструктурне
пројекте чије се финансирање
планира из средстава ЕУ;
обезбеђени коментари на
пројектно-техничку документацију
за пројекте изградње постројења за
прераду отпадних вода и обнову
канализационе мреже у општинама
Брус и Блаце;
обезбеђени коментари на
пројектно-техничку документацију
која се односи на пројекат изградње
постројења за прераду отпадних
вода и обнову канализационе
мреже у Чачку;обезбеђени
коментари на пројектно-техничку
документацију која се односи на
изградњу регионалног центра за
управљање отпадом у Зрењанину;
обезбеђени коментари на
пројектно-техничку документацију
која се односи на пројекат изградње
логистичког центра у
Пироту;обезбеђене смернице у
циљу ефикасне реализације
пројеката који се односе на
припрему пројектно-техничке
документације за модернизацију
железничке пруге од Новог Сада до
Суботице, као и за пројекат који се
односи на припрему документације
за изградњу железничке
обилазнице око Ниша; одржане
обуке које се односе на основне
принципе и правила која се
примењују у изради анализа
трошкова и користи које чине
пратеће елементе пројектно-

06

450.000 EUR

за испуњавање
препорука
Европске комисије
садржаних у
Годишњем
извештају о
напретку
Републике Србије
у процесу
европских
интеграција за
2012. годину
Финансијски
споразум између
Владе Републике
Србије и Европске
комисије о
спровођењу
националног
програма за
Србију у оквиру
ИПА у вези са
Националним
програмом у
оквиру
компоненте ИПА

за помоћ у
транзицији и
изградњи
институција за
2012 годину
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техничке документације.
4.

Програм:
Социо-економски развој
дунавског региона у
Србији

Започета ревизија Студије „ДунавСрбија:изградња капије
Европе“;израђен нацрт акционог
плана са тренутним, средњорочним
и дугорочним активностима који
прати Студију„ДунавСрбија:изградња капије Европе“;
израђен први нацрт маркетиншког
плана за дунавски регион у
Републици Србији; отворен
конкурс за предлоге пројеката
који доприносе развоју дунавског
региона у Републици Србији;
одржано пет информативних
радионица за потенцијалне
предлагаче пројеката;
уговорено 17 пројеката који
доприносе развоју дунавског
региона у Републици Србији;
извршена анализа постојеће
пројектно техничке документације
за два инфраструктурна пројекта:
Обнова Голубачке тврђаве и
Водоснабдевање Великог Градишта

06

2.156.000 EUR

Финансијски
споразум између
Владе Републике
Србије и Европске
комисије о
спровођењу
националног
програма за
Србију у оквиру
ИПА у вези са
Националним
програмом у
оквиру
компоненте ИПА
за помоћ у
транзицији и
изградњи
институција за
2011. годину

5.

Пројекат:
Превођење правних
тековина Европске уније
Пројекат:
Стандардизован процес
припреме правних
тековина ЕУ на српском
језику
Пројекат:
„Изградња
хоризонталних
капацитетa за европске
интеграције – техничка
помоћ Великог
војводства Луксембург“

Преведено 66 000 страна

01

7.864.271,00 RSD

НПАА
ПС/ССП

Уједначен квалитет превода,
уједначена терминологија

01

371.520,00 RSD

НПАА
ПС/ССП

Oрганизовано је 3 семинара , са 85
учесника, у шест дана
обуке;усклађивање са стандардима
ЕУ у области заштите података –
други део, за 30 учесника;
царински аспекти повреде права
интелектуалне својине на граници,
за 15 учесника; у области права
интелектуалне својине;. Патентно
право, учествовало је 40 судија и
тужилаца, у циљу упознавања са
тренутним стањем у обалсти
патентног права у ЕУ, са посебним
освртом на улогу Европског
патентног завода, Јединственог
патентног суда ЕУ, Европског суда
правде и националних судова у
чијој надлежности је решавање
спорова у области патентног права
Основни циљеви пројекта су јачање
капацитета државне управе; за
потребе ефикасног спровођења
ССП-а у смислу усвајања
специфичних знања из одређених

01

132.304,00 RSD

НПАА
Годишњи
извештај Европске
комисије

01

756.288,00 RSD

НПАА
Годишњи
извештај Европске
комисије

6.

7.

8.

Пројекат:
„Примена ССП –
техничка помоћ Савезне
Републике Немачке“
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области права ЕУ, за потребе
хармонизације закона и
за припрему преговарања
одређених поглавља правних
тековина ЕУ. Укупно је било шест
активности, 153 учесника и 15 дана
обуке.
9.

Програм:
Унапређење
административних
капацитета Републике
Србије у области
европских интеграције

10.

Пројекат:
“Информисање о
европским вредностима
– корак напред”

11.

12.

У оквиру овог програма
организовано је 18 семинара и
једна студијска посетa за 433
учесника, у 22 дана обуке. Поред
тога, израђен је садржај и портал за
један електронски курс знања о
преговарању са ЕУ.
У сарадњи са Ханс Зајдел
фондацијом Канцеларија је
организовала 6 семинара, са 137
учесника
Изложба фотографија Примењена
носталгија:

01

05 и 06

Канцеларија за европске
интеграције, организовала је
девету по реду, изложбу
фотографија Примењена
носталгија. Овај пројекат је
замишљен као серија заједничких
изложби фотографија два
еминентна фотографа – једног из
Србије и једног из Литваније, као
земље председавајуће ЕУ (у другој
половини 2013. Изложбе су
одржане у Виљнусу, главном граду
Литваније, Београду, Краљеву,
Суботици и Ваљеву.
Циљеви овог пројекта су:
унапређење културне сарадње,
промоција Србије у чланицама ЕУ,
као и држава чланица ЕУ у Србији.
Канцеларија је 11. јула
организовала једнодневну
радионицу „Преговори о
приступању Србије Европској
унији (1 радионица, 40 учесника)

219.489,00 RSD

НПАА
Годишњи
извештај Европске
комисије

12
000
EUR
(УНДП
и
Амбасада Велике
Британије)

Стратегија
комуникације
Владе Републике
Србије о процесу
приступања
Републике Србије
Европској унији

5.382.000,00
RSD
30.498.000,00
RSD

НПАА

НПАА

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење ИПА
програма прекограничне
сарадње Бугарска –
Србија

У оквиру програма у току је
спровођење 83 пројекта уговорених
у оквиру другог конкурса за доделу
бесповратних средстава ЕУ.
Започет процес програмирања за
наредни програмски период 20142020.

01

Пројекат:
Техничка помоћ за
управљање ИПА
прекограничним
програмом ХрватскаСрбија

У оквиру програма у току је
спровођење 22 пројекта
предложених за финансирање
достављених у оквиру другог
конкурса за доделу бесповратних
средстава ЕУ. Започет процес

01

2.111.000,00 RSD

05

19.600.000,00
RSD

05
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програмирања за наредни
програмски период 2014-2020.
13.

14.

15.

16.

17.

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење ИПА
програма прекограничне
сарадње Мађарска –
Србија

У оквиру програма у току је
спровођење 66 пројекта
предложених за финансирање
достављених у оквиру другог
конкурса за доделу бесповратних
средстава ЕУ. Започет процес
програмирања за наредни
програмски период 2014-2020.

01

5.677.000,00 RSD

05

32.172.400,00
RSD

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење ИПА
програма прекограничне
сарадње Румунија –
Србија

У оквиру програма у току је
спровођење 55 пројекта
предложених за финансирање
достављених у оквиру другог
конкурса за доделу бесповратних
средстава ЕУ. Започет процес
програмирања за наредни
програмски период 2014-2020.

01

6.733.000,00 RSD

05

38.152.400,00
RSD

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење
Транснационалног
програма Југоисточне
Европе (ЈИЕ)

У оквиру транснационалног
програма Југоисточна Европа (ЈИЕ
програм) у току је спровођење 10
пројеката уговорених у оквиру
Другог позива за подношење
предлога пројеката, седам у оквиру
Трећег и 27 пројеката у оквиру
Четвртог позива у којима учествују
партнери из Србије. У наредној
финансијској перспективи (20142020) овај програм ће се звати
Транснационални програм Дунав
(Danube). Процес програмирања
будућих транснационалних
програма је започет првом
половином 2013 и до сада је
одржано неколико састанака.

01

76.000,00 RSD

05

430.560,00 RSD

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење ИПА
програма прекограничне
сарадње Србија – Црна
Гора

У оквиру програма у току је
спровођење 15 пројекта
предложених за финансирање
достављених у оквиру другог
конкурса за доделу бесповратних
средстава ЕУ. Започет процес
програмирања за наредни
програмски период 2014-2020.

01

1.266.000,00 RSD

05

7.176.000,00 RSD

Пројекат:
Техничка помоћ за
спровођење ИПА
програма прекограничне
сарадње Србија – Босна
и Херцеговина

У оквиру програма у току је
спровођење 15 пројекта
предложених за финансирање
достављених у оквиру другог
конкурса за доделу бесповратних
средстава ЕУ. Започет процес
програмирања за наредни
програмски период 2014-2020.

01

2.111.000,00 RSD

05

19.600.000,00
RSD

НПАА

НПАА

НПАА

НПАА

НПАА
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

2. Директор

Петар Шпадијер, помоћник директора, на основу Закључка Владе 24 Број: 1199383/2012 од 20. децембра 2012. године до 20. децембра 2013. године привремено
обављао и послове директора Службе
Милован Ивановић, од 20. децембра 2013. године

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени
гласник РС”, бр. 106/05 и 109/09), Служба за управљање кадровима обавља следеће
стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним
организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа: оглашава
интерне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места и интерне и јавне
конкурсе за попуњавање положаја у органима и стара се о правилном спровођењу
поступка; припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о
правилном спровођењу донесеног кадровског плана; даје мишљења о правилницима
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; пружа стручну
помоћ органима у вези са управљањем кадровима и унутрашњим уређењем; води
Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у
органима; води евиденцију интерног тржишта рада у органима, помаже државним
службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и
помаже органима у решавању кадровских потреба; припрема за Владу предлог
програма општег стручног усавршавања државних службеника и организује стручно
усавршавање сагласно донесеном програму; обавља стручно-техничке и
административне послове за Високи службенички савет и Жалбену комисију Владе и
стара се о условима и средствима за њихов рад. Служба оглашава интерне и јавне
конкурсе за попуњавање положаја у Републичком јавном правобранилаштву, стара се
о правилном спровођењу конкурса и даје мишљење о Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Републичком јавном правобранилаштву.
Служба обавља и друге послове значајне за управљање кадровима које јој повери
Влада и послове који су одређени законом или прописом Владе.

У периоду од 1. jануара до 31. децембра 2013. године, Служба за управљање кадровима (у
даљем тексту: Служба), наставила је са стварањем и јачањем услова који су јој омогућили успешно
обављање свих послова из делокруга, у складу Законом о државним службеницима и Уредбом о
оснивању Службе за управљање кадровима.
У извештајном периоду Служба је извршила проверу испуњености услова и дала сагласност
за попуњавање 921 упражњеног извршилачког радног места јавним конкурсом за 1175 извршиоца,
пет радних места интерним конкурсом за пет извршиоца и одредила запосленог из Службе који ће
учествовати у раду конкурсне комисије.
Запослени из Службе су, као чланови конкурсних комисија у органима државне управе,
учестовали су у спровођењу 648 поступака зa попуњавање извршилачких радних места пријемом у
радни однос укупно 726 извршилаца. Од тога, за шест извршилачких радних места са шест
извршилаца оглашени су интерни конкурси. Укупно je спроведенo 357 поступака, закључно са
потписивањем листе за избор, за попуњавање извршилачких радних места са 389 извршилаца. У
складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ ,
бр. 108/2013) заустављено је 245 поступака за попуњавање извршилачких радних места. У току
године 25 поступака за попуњавање извршилачких радих места се завршило неуспешно, један
поступак за једно радно место је поништен, а 20 поступака је обустављено пре доношења Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему.
Психолошко тестирање, којим се код кандидата за извршилачка радна места проверавају
вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационих способности, извршено
је за преко 1000 кандидата. Од тог броја за потребе конкурса у министарству финансија за
попунавање 17 радних места пријемом приправника, тестирано је 664 кандидата у периоду од 7. маја
до 13. јуна.2013. године.
Служба је континуирано пружала стручну помоћ кроз консултације, представницима органа
при усаглашавању Предлога правилника о унутрашњем уређењу и систаматизацији радних места
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органа са позитивним прописима, изради описа послова радних места, утврђивању услова за рад на
радним местима, као и у погледу уједначавања разврставања радних места са истим или сличним
пословима у иста звања. Урађено је 43 мишљења на Предлоге правилника органа.
Служба води интерно тржиште рада и у овом извештајном периоду унети су подаци за шест
нераспоређена државна службеника и осам државних службеника који траже трајни премештај на
друго радно место. Подаци о нераспоређеним државним службеницима су доступни на веб сајту
Службе. Органи државне управе су упознати са могућношћу да на веб сајту Службе могу добити
податке о стручној спреми, радном искуству и радном месту на коме је радио нераспоређени државни
службеник ради евентуалног преузимања у други орган државне управе.
У складу са потребом да се обезбеди ажурност система Централне кадровске евиденције
достављена су обавештења свим органима у вези подршке и могућности приступа Централној
кадровској евиденцији. То је резултирало прикључењем одређеног броја органа који нису били у
систему Централне кадровске евиденције. Спроведене активности су укључивале ажурирање база,
миграцију података и корисничку обуку за државне службеника (кориснике система) у органима који
су прикључени систему. На веб сајту Службе за управљање кадровима објављени су сви конкурси за
попуњавање слободних радних места у органима државне управе, а омогућена је и услуга грађанима
да одабиром параметара за преглед оглашених конкурса буду аутоматски обавештавани мејлом о
оглашеном конкурсу за који би могли бити заинтересовани. Такође, преко веб сајта Службе за
управљање кадровима омогућена је електронска пријава државних службеника на обуке које
организује Сектор за стручно усавршавање. У Служби се обављају и послови везани за одржавање и
унапређивање информационог система за аутоматизацију процеса попуне радних места.
Извештај о спроведеном поступку оцењивања државних службеника у органима државне
управе и службама Владе за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године је завршен током јула
месеца и у августу је послат Генералном секретаријату Владе ради информисања.
Стручна помоћ у решавању свих проблема на које су запослени у органима државне управе и
службама Владе наилазили везано за постављање радних циљева и спровођење оцењивања, пружена
је кроз реализацију две обуке на тему: „Оцењивање државних службеника – од радних циљева до
оцене“ са укупно 30 учесника.
Закључком Владе 05 број: 151-33//2013 од 24. јануара 2013. године усвојен је Програм општег
стручног усавршавања државних службеника за 2013. годину који чини 17 тематских области (121
тема).
У току године реализована је 161 обука (845 дана обуке) на којима је учествовало 2700
полазника (15271 man/days) за чију реализацију је, осим донаторских средстава, утрошено
1.201.236,64 буџетских средстава. У мају и јуну текуће године, реализација обука била је у смањеном
обиму услед припреме спровођења поступка јавних набавки за ово врсту услуга а услед ступања на
снагу Закона о јавним набавкама.
У јулу и августу 2013. године, Служба за управљање кадровима је спровела поступак јавних
набавки мале вредности - набавка услуге реализације обука за 44 теме предвиђене Програмом општег
стручног усавршавања за 2013. годину, у складу са Законом о јавним набавкама који се примењује од
априла 2013. године. У периоду од септембра до децембра 2013.године успешно су реализована два
програма за руководиоце за укупно 30 државних службеника - руководилаца ужих унутрашњих
јединица из различитих органа државне управе. Програми су креирани у циљу развијања знања,
вештина и ставова руководилаца у вези са процесом управљања и руковођења у државној управи.
Оба програма су реализована кроз осам модула. Учесници Програма за руководиоце су добили
Потврду о похађању Програма, на завршном семинару «Преговарање у процесу приступања ЕУ» који
је одржан 5. децембра 2013. године.
Служба је по први пут израдила електронски упитник и спровела истраживање на узорку
државних службеника. Истраживање је Служби омогућило да добије одговоре о томе које су обуке
државни службеници до сада похађали и како су оне утицале на њихов рад, као и који би то нови
садржаји допринели унапређењу њиховог рада и ефикаснијем обављању посла као и личном
професионалном развоју.
У јулу 2013. године, Служба је у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у
Београду и уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, започела организацију
курсева енглеског језика на вишим нивоима у складу са Заједничким европским језичким оквиром, за
200 државних службеника који раде на пословима из домена европских интеграција и међународне
сарадње.
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У извештајном периоцу реализовале су се завршне активности у оквиру Пројекта ИПА 2010.
„Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи“ . Пројекат је имао четири компоненте
а до 6. априла 2013. године израђен је и у сарадњи са консултантима предложен оквир општих или
базичних компетенција за руководећа и неруководећа радна места и у вези са тим израђено је пет
докумената који корелирају са циљевима пројекта и који су представљени Министарству правде и
државне управе и члановима Високог службеничког савета. У склопу активности у вези са
унапређењем регрутације je израђен и „Образац пријаве за руководећа и неруководећа радна места“
и створене су техничке претпоставке за on-line пријављивање кандидата који учествују на
конкурсима у државној управи.
. У извештајном периоду Високи службенички савет је одржао 18 седница. Оглашени су
конкурси за попуњавање 39 положаја од тога 36 јавних и три интерна конкурса. Од наведеног броја
оглашених конкурса у 2013. години, окончан је 31 конкурс, на следећи начин: 26 конкурса је успело
и на положај је постављено 14 лица, а пет конкурса није успело.
На дан 31. децембра 2013. године на положају се налазило укупно 129 лица које је Влада
поставила по спроведеним конкурсима.
Жалбена комисија Владе одржала је 22 седнице. Примљено је 2149 жалби изјављених против
решења органа државне управе о правима и обавезама из радног односа, као и против аката у вези
заснивања радног односа. Урађено је 2170 решења. Против решења Жалбене комисије Владе поднето
је 311 тужби Управном суду, на које је благовремено достављен одговор.
Поред тога, спроведена су 44 поступка јавне набавке мале вредности и закључено је 25
уговора ради реализације тема из Програма општег стручног усавршавања државних службеника из
органа државне управе и служби Владе за 2013. годину, као и осам поступка набавки на које се не
примењује Закон о јавним набавкама.
Служба је дала одговор на 11 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Закључак :
05 број: 151-33/2013 од
24. јануара 2013. године

II
Члан 97. став 2.
Закона о државним
службеницима
(„Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05исправка, 83/05исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08 и
104/09) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08 и 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

III
Програм општег стручног
усавршавања државних
службеника из органа
државне управе и служби
Владе за сваку годину доноси
Влада на предлог Службе за
управљање кадровима

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ
V
Стратегија
реформе
државне
управе у
Републици
Србији
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив

I

II

1.

Пројекат:
Унапређење
регрутације
и
развој каријере у
државној управи,
ИПА 2010

Преглед садашњег стања у области
управљања кадровима и развоју кадрова у
државној управи (припремљен Извештај о
прегледу садашње праксе у управљању
људским ресурсима); подршка унапређењу
процеса регрутације (припремљен нацрт
оквира компетенција; иницирано креирање
унапређеног концепта огласа за слободна
радна места и развој обрасца за пријаву за
посао); помоћ у обликовању и спровођењу
система развоја каријере (предложен нацрт
оквирног модела развоја каријере); обука
запослених у јединицама за људске ресурсе
и линијских руководилаца у области
управљања људским ресурсима (предложен
нацрт програма обуке)
Унапређен
ниво
знања
државних
службеника
у
области
европских
интеграција ; реализовано 12 обука на
којима је било присутно 239 учесника

2.

Програм:
Сарадња Службе
за
управљање
кадровима
и
Фондације
Ханс
Зајдел
у
различитим
областима
стручног
усавршавања
државних
службеника
за
2013.годину

Резултат

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III
Пројекат
финансира
Европска
унија

06

Референтни
документ
IV

/

Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији

3.000 EUR

Стратегија
реформе државне
управе
у
Републици Србији
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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. Директор

Данијела Ненадић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Службе координационог тела Србије за
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа („Службени гласник РС”, бр. 61/06пречишћен 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.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Назив
I
Програм:
Подршка развоју
инфраструктуре и
супраструктуре у
општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа
Пројекат:
Санација пешачке зоне у у
делу Јабланичке улице,
општина Медвеђа
Пројекат:
Зимско одржавање путева
општине Медвеђа
Пројекат:
Проширење фекалне
канализације у општини
Медвеђа
Пројекат:
Повезивање старих
цевовода у општини
Медвеђа
Пројекат: Изградња
генералног пројекта и
претходне студије
водоснабдевања у општини
Медвеђа
Пројекат:
Проширење и одржавање
уличне расвете, општина
Медвеђа
Пројекат:
Изградња дечијег
игралишта, општина
Медвеђа

Резултат

шифра
извора
финансирањ
а

II
Побољшана инфраструктура и
супраструктура

01

Асфалтирана пешачка зона у
Јабланичкој улици

Износ
остварења/
извршења
III

Референтни
документ
IV

241.951.228,24
RSD

/

01

16.000.000,00
RSD

/

Побољшано стање путева у
општини Медвеђа

01

5.000.000,00
RSD

/

Побољшана фекална
канализација у општини
Медвеђа

01

1.450.000,00
RSD

/

Побољшање цевовода у
општини Медвеђа

01

1.990.000,00
RSD

/

Побољшање водоснабдевања у
општини Медвеђа

01

872.000,00
RSD

/

Побољшање стања уличне
расвете, општина Медвеђа

01

2.352.500,00
RSD

/

Изграђено дечије игралиште,
општина Медвеђа

01

4.000.000,00
RSD

/
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1.8.

1.9.

1.10.

Пројекат:
Изградња трим стазе у
зони Ц – 4, општина
Медвеђа

Изграђена трим стаза у
општини Медвеђа

01

430.000,00
RSD

/

Пројекат:
Очишћено корито реке
01
Чишћење корита реке
Јабланице
Јабланице
Пројекат:
Асфалтиран пут Трновац 01
Асфалтирање регионалног
Брезница
пута Трновац – Брезница,
општина Бујановац
Пројекат:
Реконструисана Вардарска
1.11
Реконструкција Вардарске
улица
.
улице у Бујановцу
Пројекат:
Побољшани путеви кроз село
Наставак асфалтирања пута Клиновац
1.12.
у селу Клиновац, општина
Бујановац
Пројекат:
Асфалтиране улице у селу
Асфалтирање улица у селу
Карадник
1.13.
Карадник, општина
Бујановац
Пројекат:
Асфалтиране улице у селу
Асфалтирање улица у селу
Раковац
1.14.
Раковац, општина
Бујановац
Пројекат:
Асфалтиране улице у селу
Асфалтирање улица у селу
Левосоје
1.15.
Левосоје, општина
Бујановац
Пројекат:
Асфалтиране улице у селу
Асфалтирање улица у селу
Лопардинце
1.16.
Лопардинце, општина
Бујановац
Пројекат:
Реализован пројекат вештачког
Помоћ за реализацију
осемењивања крава
пројекта Ветеринарске
1.17.
станице у Бујановцу за
вештачко осемењивање
крава у општини Бујановац
Пројекат:
Саниране последице поплава
Помоћ средствима из
1.18. текуће буџетске године за
поплављена подручја у
општини Бујановац
Израђен главни пројекат за
Пројекат:
потребе високошколске
Израда главног пројекта за
1.19.
јединице у Бујановцу
зграду одељења факултета
у Бујановцу

600.000,00
RSD

/

44.791.694,11
RSD

/

1.20.

1.21.

1.22.

Пројекат:
Реконструкција пута у селу
Трнава, општина Прешево
Пројекат:
Реконструкција и
асфалтирање пута
Црнотице - Букуревац,
општина Прешево
Пројекат:
Изградња тротоара и
аутопарка ул. М. Лончар –
Ћемал Шеху, општина

01

21.000.000,00
RSD

/

01

7.999.999,98
RSD

/

01

3.848.280,00
RSD

/

01

4.835.958,10
RSD

/

01

4.414.237,68
RSD

/

01

3.811.000,00
RSD

/

01

4.000.000,00
RSD

/

01

4.986.500,00
RSD

/

01

3.900.000,00
RSD

/

Побољшан пут у селу Трнава
(завршена друга фаза радова)

01

6.000.000,00
RSD

/

Асфалтиран пут Црнотице Букуревац

01

8.000.000,00
RSD

/

Изграђен тротоар и аутопарк
ул. М. Лончар – Ћемал Шеху

01

4.000.000,00
RSD

/
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

Прешево
Пројекат:
Реконструкција и
асфалтирање улица у селу
Норча, општина Прешево
Пројекат:
Реконструкција и
асфалтирање улица поред
реке у селу Ораовица,
општина Прешево
Пројекат:
Реконструкција и
асфалтирање сокака у ул.
Кумановска, општина
Бујановац
Пројекат:
Реконструкција локалног
пута у селима Доња
Шошаја – Горња Шошаја,
општина Прешево
Пројекат:
Реконструкција и
асфалтирање улица поред
реке у селу Миратовац,
општина Прешево
Пројекат:
Наставак изградње фекалне
канализације у општини
Прешево
Пројекат:
Изградња
трансформатора 2x1000ква
– 10/14 кв, општина
Прешево
Пројекат:
Изградња
фискултурне сале у
гимназији „СКЕНДЕРБЕГ“
(друга фаза), општина
Прешево
Пројекат:
Изградња
фискултурне сале ОШ
«Ибрахим Келменди»,
одељење Жујинце,
општина Прешево
Пројекат:
Замена
фасадне столарије у
Техничкој школи у
Прешеву
Пројекат:
Извођење
радова на ванболничком
породилишту у Прешеву –
друга фаза
Пројекат:
Изградња
спортског терена у селу
Чукарка, општина Прешево
Пројекат:
Изградња
дечјег вртића, здравствене
станице и канцеларије у
селу Рајинце, општина
Прешево
Пројекат:
Помоћ средствима из
текуће буџетске резерве за

Побољшани путеви у селу
Норча

01

1.985.704,85
RSD

/

Побољшани путеви у селу
Ораовица

01

3.000.000,00
RSD

/

Побољшани услови у
Кумановској улици

01

2.000.000,00
RSD

/

Побољшано стање путева у
селима Доња Шошаја – Горња
Шошаја

01

18.000.000,00
RSD

/

Побољшано стање путева у
селу Миратовац

01

4.000.000,00
RSD

/

Побољшана фекална
канализација у општини
Прешево

01

3.000.000,00
RSD

/

Побољшано стање у области
електрификације у општини
Прешево

01

15.000.000,00
RSD

/

Завршена друга фаза радова на
гимназији «Скендербег»
Прешево

01

1.000.000,00
RSD

/

Изграђена фискултурна сала у
одељењу у селу Жујинце

01

5.000.000,00
RSD

/

Побољшани услови у
Техничкој школи у Прешеву

01

1.500.000,00
RSD

/

Изграђено ванболничко
породилиште у Прешеву

01

20.369.852,80
RSD

/

Изграђен спортски терен у селу
Чукарка

01

1.000.000,00
RSD

/

Побољшани услови у селу
Рајинце

01

9.500.000,00
RSD

/

Саниране последице поплава у
општини Прешево

01

2.313.500,00
RSD

/
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

4.1.

поплављена подручја у
општини Прешево
Програм:
Распоред
коришћења средстава за
програме остваривања и
унапређења социјалних и
мањинских права и
посебности у 2013. години
на подручју општина
Прешево, Бујановац и
Медвеђа

Пројекат:
Стипендије за
средњошколце на
територији општина
Прешево, Бујановац и
Медвеђа
Пројекат:
Помоћ
домаћинствима која су
претрпела штету од
поплава у Бујановцу
Пројекат:
Набавка
школског прибора и торби
за ђаке прваке из општина
Прешево, Бујановац и
Медвеђа
Пројекат:
Студентске стипендије за
студенте из Прешева и
Бујановца који студирају на
факултетима Универзитета
у Новом Саду
Програм Превођење
уџбеника, књига и другог
материјала са српског на
албански језик за потребе
функционосања одељења
Економског факултета из
Суботице у Бујановцу
Програм о средствима за
подстицај програма или
недостајућег дела
средстава за финансирање
програма од јавног
интереса која реализују
удружења на подручју
општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа у
2013. години

Пројекат: бесплатних
уџбеника за децу из

Задовољене културне потребе
кроз различите пројекте и
програме за децу и младе,
развијена комуникација и
створен дух толеранције међу
припадницима различитих
националности, развијено
неформално образовање из
области социјалне политике,
реализовани програми из
области здравства и школства,
додељене стипендије
ученицима основних и средњих
школа, студентима, додељен
школски прибор за ђаке прваке
Додељене стипендије за
ученике средњих школа у
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи

01

29.366.684,40
RSD

/

01

13.446.000,00
RSD

/

Пружена једнократна помоћ
домаћинствима

01

1.300.000,00
RSD

/

Обезбеђен школски прибор и
торбе за ђаке прваке

01

804.602,40
RSD

/

01

13.816.082,00
RSD

/

Обезбеђени уџбеници за
студенте са одељења
Економскогфакултета из
Суботице у Бујановцу

01

6.770.880,00
RSD

/

Подстакнут омладински
активизам, сарадња и
повезивање удружења грађана
из Прешева, Бујановца и
Медвеђе, зближавање младих
из Прешева, Бујановца и
Медвеђе са вршњацима из
других делова Србије,
подстакнути пројекти из
области културе (филма,
позоришта, књижевности,
ликовне уметности) и
неформалног образовања, а све
кроз подршку пројеката НВО и
удружења грађана
Реализован пројекат невладине
организације, са циљем

01

698.500,00
RSD

/

01

400.000,00
RSD

/

Додељене студентске
стипендије
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рањивих и социјално
угрожених породица из
Бујановца

4.2.

5.

6.

7.

Пројекат:
подршке
будућим студентима и
средњошколцима –
интерно расељеним лицима
ромске националности са
Косова и Метохије
настањеним на југу
централне Србије
Програм мера о распореду
и коришћењу средстава за
субвенције привредним
субјектима у приватном
власништву у 2013. години
у општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа
Програм школе српског
језика за припаднике
албанске националне
мањине на подручју
општина Бујановац и
Прешево
Програм школе српског
језика за припаднике
албанске националне
мањине на подручју
општина Бујановац и
Прешево

побољшања социјалних услова
у области образовања, а у
складу са спроведеним
конкурсом
Реализован пројекат невладине
организације, са циљем
побољшања социјалних услова
у области образовања, а у
складу са спроведеним
конкурсом

01

298.500,00
RSD

/

Додељене субвенције
приватним предузећима са
циљем развоја производње и
новог запошљавања

01

59.582.131,80
RSD

/

Подршка развоју неформалног
образовања у Бујановцу и
Прешеву, наставак програма из
2012. године

15

1.513.164,00
RSD

/

Подршка развоју неформалног
образовања у Бујановцу и
Прешеву, нови програм у 2013.
години

05

6.280.162,21
RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА
НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА
ЗА
САРАДЊУ
СА
МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЛИЦА
ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ
ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991.
ГОДИНЕ

2. Директор

Милан Марковић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Националног савета за сарадњу
са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од
1991. године („Службени гласник РС”, број 50/07), Канцеларија Националног савета
обавља стручне, административне и друге послове за потребе Националног савета за
сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за
тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше
Југославије од 1991. године.

Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године (Канцеларија Националног савета) је служба Владе
Републике Србије, задужена за пружање стручне и административне подршке раду Националног
савета за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (у даљем тексту:
МКТЈ), који је надлежан за остваривање сарадње са Трибуналом у области достављања
документације, приступа архивама и сведоцима и свим другим техничким аспектима сарадње.
Национални савет сарађује са МКТЈ у погледу статуса окривљених држављана Републике Србије и
остваривања њихових права; положаја сведока који су држављани Републике Србије, те приступа
Тужилаштва, одбрана окривљених и судских већа Трибунала архивској грађи државних органа
Републике Србије и другим изворима који могу бити од значаја за кривичне поступке који се воде
пред овим судом. Национални савет подноси Влади Републике Србије предлоге закључака о
ослобађању сведока дужности чувања државне, службене и војне тајне и разгледању и достављању
докумената који носе ознаку тајности, Тужилаштву, одбранама окривљених пред Трибуналом и
судским већима МКТЈ. Такође, на основу захтева одбрана окривљених који су се добровољно
предали Трибуналу, Национални савет подноси Влади предлоге гаранција које се односе на њихов
привремени боравак на слободи у Републици Србији у временском периоду који одреди Трибунал.
Канцеларији Националног савета упућују се захтеви МКТЈ и одбрана окривљених пред МКТЈ
који се односе на достављање документације и података потребних за поступке пред Трибуналом,
ослобађање сведока дужности чувања државне, војне и службене тајне и остваривање увида у архиве
државних органа Републике Србије. Наведени захтеви достављају се надлежним државним органима
Републике, који потом Канцеларији Националног савета достављају затражену документацију,
податке, као и извештаје о предузетим радњама у циљу њиховог извршења.
Током 2013. године одржано је шест седница Националног савета на којима су разматрана
следећа питања: ослобађање сведока дужности чувања тајне у циљу сведочења у поступцима који се
воде пред МКТЈ; достављање документације и одговора по захтевима Тужилаштва Трибунала и
тимова одбрана окривљених пред МКТЈ; исплата материјалне помоћи oкривљенима пред МКТЈ и
члановима њихових породица; резидуалне функцијe Трибунала, као и друга питања која се односе на
различити аспекте сарадње Републике Србије са Трибуналом.
Достављање документације за потребе поступака пред МКТЈ у 2013. години
Од 15 захтева за помоћ које је Тужилаштва МКТЈ доставило, Република Србија је одговорила на
све захтеве у предвиђеном року. Од 55 захтева за помоћ одбрана окривљених пред МКТЈ, у
потпуности је одговорено на све захтеве у предвиђеном року.
- Приступ архивама државних органа Републике Србије у 2013. години
Остварена су три увида у архиве државних органа Републике Србије поводом захтева за помоћ
одбране једног од окривљених пред МКТЈ. Тужилаштво Трибунала није доставило ниједан захтев
који се односи на остваривање увида у архиве државних органа Републике Србије.
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- Сведоци - ослобађање дужности чувања тајне
Сви сведоци, седам лица, за које су Тужилаштво МКТЈ и одбране окривљених пред МКТЈ
захтевали да буду ослобођени дужности чувања државне, службене и војне тајне, како би сведочили у
поступцима пред Трибуналом, ослобођени су дужности чувања тајне.
- Захтеви за примену посебних мера заштите у поступцима пред МКТЈ
Република Србија је поднела поступајућим судским већима три захтева за примену посебних
мера заштите у погледу коришћења документације која је достављена од стране државних органа
Републике Србије за потребе тих предмета. Сва три захтева су усвојена.
- Активности Националног савета за сарадњу са МКТЈ у погледу здравственог стања
окривљених држављана Републике Србије
Канцеларија Националног савета и Национални савет за сарадњу са МКТЈ, између осталог,
предузимају активности које се односе на положај окривљених и осуђених држављана Републике
Србије пред Трибуналом. У оквиру наведених активности, Канцеларија Националног савета и
Национални савет за сарадњу са МКТЈ више пута су се обраћали председнику Трибунала, секретару
Трибунала и председницима поступајућих судских већа у погледу решавања здравствених проблема
држављана Републике Србије окривљених пред Трибуналом. Такође, питање здравственог стања
окривљених држављана Републике Србије који се налазе у Притворској јединици Трибунала редовно
се налази на дневном реду састанака представника Канцеларије Националног савета и Националног
савета са представницима Секретаријата Трибунала.
- Акти које је донела Влада
На основу Закона о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године („Службени лист СРЈ“, број 18/02 и „Службени лист
СЦГ“, број 16/03) и Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), Влада Републике Србије је по предлозима Националног савета за
сарадњу са МКТЈ донела 66 закључакa који се односе на питања из обасти сарадње Републике Србије
са Трибуналом у Хагу, која се односи на достављање документације и одговора, ослобађање лица од
дужности чувања државне, службене и војне тајне по захтевима Тужилаштва, Секретаријата и
судских већа Трибунала у Хагу, као и одбрана окривљених пред Трибуналом.
Остале активности
1. Иницијатива Републике Србије да се осуђеним лицима пред МКТЈ омогући
издржавање казни у државама бивше Југославије – наставак активности КНС
Државе настале на територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
немају могућност да закључе са Трибуналом споразуме о издржавању казни осуђених лица, што је
последица препоруке Генералног секретара Савету безбедности УН, из маја 1993. године. Генерални
секретар УН је у свом извештају Савету безбедности од 3. маја 1993. истакао да „сматра да узимајући
у обзир природу почињених злочина и међународни карактер Трибунала издржавање казни треба да
се одвија изван територије бивше Југославије“. Међутим, Република Србија од 2009. године
интензивно инсистира на томе да јој се омогући да потпише споразум о издржавању казни са
Трибуналом. У циљу реализације ове иницијативе потребно је да Генерални секретар УН достави
измењено мишљење Савету безбедности УН.
Активности државних органа Републике Србије усмерене су на преузимање одговорности за
извршење затворских казни изречених држављанима Републике Србије осуђенима пред Трибуналом,
уз пружање гаранција да ће обезбедити пуну сигурност установа у којима би се казне извршавале,
испунити међународни стандарди у области извршења, као и обезбедити међународни надзор над
извршењем казни. Међу значајнијим активностима истичу се покушаји председника Националног
савета за сарадњу са МКТЈ и Канцеларије Националног савета да најзначајнијим представницима УН
и МКТЈ представе значај ове иницијативе за Републику Србију. Важно је напоменути да је на
иницијативу Националног савета, крајем 2012. године, Генерални секретар УН затражио од МКТЈ
достављање свеобухватне процене по овом питању, док је председник МКТЈ на становишту да је
неопходно обавити консултације са судијама Трибунала, обавити проверу услова затворских објеката
у Републици Србији, као и размотрити конкретне могућности за договоре о међународном надзору.
У последњим активностима на реализацији иницијативе о издржавању казни у Републици
Србији, представници Канцеларије Националног савета обавили су посету осуђеним држављанима
Републике Србије у затворској установи у Естонији, у циљу прикупљања додатне аргументације у
прилог иницијативе, док је директор Канцеларије представио аргументе у разговорима које је обавио
са председником и регистраром МКТЈ, у седишту Трибунала, у Хагу.
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2. Резидуалне функције МКТЈ
Савет безбедности Уједињених нација усвојио је 22. децембра 2010. године Резолуцију број
1966, којом се успоставља Међународни резидуални механизам за кривичне трибунале. Резидуални
механизам, огранак за МКТЈ, започео је са радом 1. јула 2013. године. Механизам је преузео више
кључних функција МКТР и МКТЈ и то: жалбене поступке, поновљена суђења, суђења у предметима
за непоштовање суда и лажно сведочење, као и поступке преиспитивања правоснажних пресуда као
ad hoc функције. Трајне функције резидуалног механизма су заштита жртава и сведока, надгледање
издржавања казни, помоћ националним судовима и чување и вођење архива Међународног
кривичног суда за Руанду и Међународног кривичног суда за бившу Југославију. Након почетка рада
Резидуалног механизма, Канцеларија Националног савета је додатно ангажована на пословима
уређивања својих архива, кроз усклађивање са модалитетима архивирања који се користе пред
Резидуалним механизмом.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ
ПОДРУЧЈА

2. Директор

др Сулејман Угљанин, министар без портфеља, задужен за одрживи развој
недовољно развијених подручја

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за одрживи развој недовољно развијених
подручја („Службени гласник РС”, бр. 71/08 и 46/09), Канцеларија за одрживи развој
недовољно развијених подручја врши стручне послове за потребе Владе који се
односе на: учешће у активности на припреми програмских и планских докумената
који се односе на одрживи развој недовољно развијених подручја; израду
периодичних извештаја о постигнутим циљевима одрживог развоја недовољно
развијених подручја; давање мишљења у процесу развоја законодавства, политике,
мера и индикатора одрживог развоја недовољно развијених подручја; учешће у
активности на промоцији и унапређењу одрживог развоја недовољно развијених
подручја; учешће у припреми и разматрању развојних (инвестиционих и др.)
пројеката од значаја за одрживи развој недовољно развијених подручја, укључујући
припрему и предлагање пројеката чији је носилац Канцеларија; праћење и надзирање
реализације развојних (инвестиционих и др.) пројеката чији је носилац Канцеларија;
учешће у активности на припреми програмских и планских докумената који се
односе на борбу против сиромаштва у недовољно развијеним подручјима; израду
периодичних извештаја о постигнутим циљевима у борби против сиромаштва у
недовољно развијеним подручјима; давање мишљења у процесу развоја
законодавства, политике, мера и индикатора везаних за борбу против сиромаштва у
недовољно развијеним подручјима; учешће у активности на промоцији и унапређењу
борбе против сиромаштва у недовољно развијеним подручјима; учешће у припреми и
разматрању пројеката од значаја за борбу против сиромаштва у недовољно
развијеним подручјима, укључујући припрему и предлагање пројеката чији је
носилац Канцеларија и праћење и надзирање реализације пројеката чији је носилац
Канцеларија. Канцеларија прати рад Фонда за финансирање повећања запослености у
привредно недовољно развијеним у изразито емиграционим подручјима СФРЈ.
Канцеларија обавља и друге послове везане за одрживи развој недовољно развијених
подручја и борбу против сиромаштва у тим подручјима које јој Влада повери.

Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10), јединице локалне
самоуправе чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека сматрају се
недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, док су јединице локалне самоуправе чији је
степен развијености испод 60% републичког просека, изразито неразвијене јединице локалне
самоуправе. Влада Републике Србије на предлог надлежног минстарства сваке године посебном
Уредбом утврђује јединствену листу развијености региона и јединица локалне самоуправе, па је и
број локалних самоуправа у којима Канцеларија ради на унапређењу одрживости развоја сваке
године различит.
У 2013. години четврту групу локалних самоуправа (са просеком развијености испод 60%
републичког просека) чинило је 46 изразито неразвијених локалних самоуправа у којима живи око
1.000.000 становника.
Део буџета Републике Србије којим располаже Канцеларија у 2013. години је износио
487.236.000,00 динара ( 0,056% буџета Републике Србије) односно, око 500 динара по становнику.
Управо овако мали износ средстава утицао је и на утврђивање праваца активности Канцеларије:
-улагања у пројекте који имају директан утицај на повећање продуктивности рада и животни
стандард становништва на недовољно развијеном подручју и мултипликују своју вредност,
-заједничке активности Канцеларије са другим републичким и међународним институцијама
са делимичним финансијским учешћем или само пружањем логистичке подршке, и
-активности Канцеларије и кабинета министра без портфеља задуженог за одрживи развој
недовољно развијених подручја на домаћем и међународном нивоу које су као резултат имале
промовисање капацитета недовољно развијених подручја, успостављање партнерских односа
привредних субјеката, обезбеђивање пласмана производа и сл.
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У оквиру прве групе активности, Канцеларија је путем два јавна позива реализовала 94
пројекта којим је финансирала и суфинансирала израду пројектне документације у 49 локалних
самоуправа које припадају недовољно развијеним подручјима, укупне вредности 90.694.733,00
динара. Финансирањем израде пројектне документације локалне самоуправе стичу реалну основу да
коришћењем средстава из предприступних фондова ЕУ, надлежних министарства и других извора
обезбеде реализацију конкретних пројеката од којих зависи одрживи развој.
Програмом подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе
југозападне Србије, Прибоју, Ивањици, Новој Вароши, Пријепољу, Сјеници, Рашки, Новом Пазару и
Тутину за 2013. годину, Канцеларија је наставила реализацију концепта подршке развоју
пољопривреде као гране која, због природних ресурса којима ова подручја располажу, има најбољу
перспективу за даљи развој. Овим програмом финансирана је израда развојних пројеката и студија
регионалног карактера, као и подизање нивоа техничке опремљености посебно породичних
пољопривредних газдинстава. Канцеларија је учествовала у реализацији 761 пројекта са укупно
99.977.031,00 динара, док је лично учешће крајњих корисника по овом програму износило
36.108.978,00 динара. Сама чињеница да је за овакав вид подршке пријављено четири пута више
заинтересованих пољоприврених субјеката, намеће потребу за реализацију оваквог програма и у 2014
години.
У оквиру реализације Програма Владе Републике Србије за повратак избеглих и расељених
Бошњака из општине Прибој у периоду од 1991 до1999. године, Канцеларија је у 2013. години
финансирала изградњу 11 типских монтажних кућа површине 62 м2 и доделила финансијску помоћ
за 35 породица за обнову стамбених и помоћних објеката у укупном износу од 49.491.975,00 динара,
као и израду пројектне документације за локалну путну инфраструктуру општине Прибој укупне
вредности 20.460.360,00 динара.
У оквиру заједничких активности Канцеларије са другим републичким и међународним
институцијама са делимичним финансијским учешћем или само пружањем логистичке подршке,
реализован је Програм подршке почетницима у бизнису који су повратници у своја родна места (у
сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој). Овим програмом обезбеђена је подршка
за 30 младих и незапослених лица са предузетничким идејама који се после завршених студија
враћају у своја родна места у недовољно развијеним подручјима.
У сарадњи са Министарством правде и државне управе и Јавним предузећем ПТТ саобраћаја
Србија, Канцеларија је реализовала Програм увођења електронских матичних књига у неразвијеним
општинама. За реализацију овог програма Канцеларија је обезбедила компјутерску опрему и
ласерске штампаче за 53 неразвијене општине.
Министар задужен за одрживи развој недовољно развијених подручја по овлашћењу Владе
Републике Србије руководи реализацијом Пројекта реконструкције и рехабилитације државног пута
IV реда бр. 26 Нови Пазар – Сјеница – Аљиновићи и државног пута II реда, Нови Пазар – Тuтин. За
овај пројекат у буџету Републике Србије за 2013. годину предвиђене су државне гаранције у висини
од 40.000.000,00 $, и основана је Јединица за управљање пројектима (ЈУП), коју чини тим стручњака
који се оперативно баве реализацијом пројекта. Кредит се директно потражује од Владе Републике
Турске, под некомерцијалним условима. Подсекретаријату за Трезор Републике Турске је достављена
комплетна пројектно-техничка документација за реализацију овог пројекта. Очекује се кредитно
одобрење у кратком периоду.
На иницијативу министра задуженог за одрживи развој недовољно развијених подручја, у
току је израда Просторног плана посебне намене за пројекат изградње Коридора XI (Београд–Бар),
на деоници Пожега–Бољари (граница са Црном Гором), чије финансирање реализује Министарство
природних ресурса, рударства и просторног планирања, Агенција за просторно планирање, ЈП
„Коридори Србије“ и ЈП „Путеви Србије“.
Регионална развојна зона у Тутину је дугорочни циљ који је директно условљен изградњом
Коридора XI (посебно деонице Пожега–Бољари), због чега Канцеларија учествује у финансирању и
координацији приликом доношења свих урбанистичко-планских аката потребних за њену изградњу.
Кроз вишегодишњу иницијативу на републичком и локалном нивоу, Канцеларија је код свих
надлежних министарстава и заинтересованих општина, подстицала изградњу разводног гасовода
високог притиска Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин, чија је реализација у фази
припреме тендера, а такође, у сарадњи са Владом Републике Чешке, порджала је иницијативу на
реализацији изградње ТЕ „Штаваљ“–Сјеница, чија се вредност процењује на више од
500.000.000,00$. Више међународних конзорцијума из области енергетике је заинтересовано за овај
пројекат.
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Канцеларија је партнер агенцијама: УН (УНДП, УНОПС, СЗО) у двогодишњем Програму
унапређења људске безбедности за угрожене заједнице у југозападној Србији, који је намењен
угроженим групама, избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима; ЕУ ПРОГРЕС, са
Чешком развојном агенцијом и Владом Швајцарске на реализацији Пројекта изградње Регионалног
Центра за развој пољопривреде и села у Сјеници са хемијском и микробиолошком лабораторијим за
испитивање квалитета пољопривредних производа; у суфинансирању пројеката у изразито
неразвијеним општинама са Турском развојном агенцијом (ТИКА); са Агенцијама УН и
Канцеларијом за Европске интеграције на Програму ПБИЛД (изградња мира и инклузивни локални
развој) и др.
Реализовано је низ активности Канцеларије и кабинета министра без портфеља задуженог за
одрживи развој недовољно развијених подручја на домаћем и међународном нивоу које су за резултат
имале промовисање капацитета недовољно развијених подручја, успостављање партнерских односа
привредних субјеката, обезбеђивање пласмана производа као што су:
- представљање потенцијала општина кроз финансирање учешћа 46 општина на сајму
INVEST EXPO у Новом Саду;
- представљање активности Канцеларије и потенцијала недовољно развијених подручја на
Сајму локалних самоуправа и Бизнис база;
- потписивање споразума о дугорочној пословној сарадњи са Државним универзитетом у
Новом Пазару;
- организација Конференције „Програм одрживог развоја недовољно развијених подручја у
Републици Србији за период 2014−2020. године“. Конференцији је присуствовало више од 150
званица ( министри у Влади Србије, представници амбасада, међународних и домаћих развојних
агенција и организација, као и представници неразвијених општина);
- после двогодишње паузе одржано је Друго заседање Мешовитог комитета за економску
сарадњу између Републике Србије и Републике Турске у Анкари, где је министар др Сулејман
Угљанин, као копредседавајући потписао протокол о оцени стања билатералне сарадње у областима
од приоритетног значаја, размени информација о стању националних привреда и предузимању мера
на унапређењу даље сарадње;
Уз ангажовање кабинета министра задуженог за одрживи тразвој недовољно развијених
подручја потписан је:
- Меморандум о разумевању између Албајрак (Тумосон) и ИМТ Београд. ИМТ ће за турску
компанију производити комплетне тракторске трансмисије укључујући предње погонске осовине.
Делови ће у наредне три године бити уграђени у 5000 трактора за тржиште Турске. Прва транша
подразумева испоруку 1000 трансмисија и 600 предњих погонских осовина. Такође, Тумосон и ИМТ
су договорили рад на заједничком развоју компоненти за нове серије трактора за оба тржишта);
- Протокол о разумевању између Албајрак (Тумосон) и ФАП из Прибоја, којим се предвиђа
да ФАП на годишњем нивоу за турско тржиште производе 1.000 камиона без товарног сандука као и
да се та производња убрзо повећа до 3.000 комада;
- Уговор између Makina Тakim Industrisi и Фабрике резног алата (ФРА) из Чачка, о откупу
свих залиха у ФРА Чачак као прве фазе пословне сарадње, са циљем могуће куповине ФРА од
стране турске компаније, или њиховог стратешког партнерства;
- са Фондацијом за економска истраживања из Истанбула договорено је одржавање
Конференције у 2014. години о економској сарадњи између Републике Србије и Републике Турске.
Конференција треба да представи важне привредне секторе обе земље, да предложи начине за што
ефикаснију економску сарадњу и да подстакне обостране мотивације привредника да улажу. У
оквиру Конференције, посебан акценат ће бити стављен на одрживи развој недовољно развијених
подручја;
- са Краљевином Бахреин договорен је извоз меса, месних прерађевина и млека из Сјенице у
Бахреин („Турковић“, Сјеница) и извоз воде из Ивањице (Вода „Ледена“) у Бахреин;
- уговорени су послови на изаградњи више малих хидроцентрала у Тутину, са словеначким
инвеститором „Овен Електро“ из Марибора;
- у циљу успостављања пословних односа, презентације потенцијала недовољно развијених
подручја и изналажења могућности за сарадњу министар, који руководи Канцеларијом за одрживи
развој недовољно развијених подручја, са привредном делегацијом посетио је провинције Мејсан и
Басра у Ираку, а затим је уследила и узвратна посета Гувернарата Басре и привредне делегације из
Басре, Републици Србији (Београд, Нови Сад – Пољопривредни сајам, Врњачка Бања);
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- након 30 година одржано је у Београду заседање Мешовитог комитета за економску
сарадњу између Републике Србије и Краљевине Мароко, када је министар др Сулејман Угљанин, као
копредседавајући потписао протокол о оцени стања билатералне сарадње у областима од
приотитетног значаја, размени информација о стању националних привреда и предузимању мера на
унапређењу даље сарадње;
- Канцеларија је учествовала у реализацији манифестације „Дани алжирске културе у
Србији“, а током трајања културног догађаја, министар Угљанин је био домаћин министарки и
високох алжирској делегацији.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

1

1.1

Назив

Резултат

I
Програм:
Финансирање израде планске и пројектне
документације
у
недовољно
развијеним
општинама
Општина Пландиште
- израда пројекта „Систем за нешкодљиво
уклањање отпада животињског порекла“

II

1.2

Општина Пландиште
- израда пројектно-техничке документације
Туристичко-рекреативног центра на термалним
изворима у Пландишту

1.3

Општина Житиште
- израда Плана генералне регулације за насељена
места Житиште

1.4

Општина Житиште
- израда Главног пројекта и пројектно-техничке
документације за инфраструктурно опремање
радне зоне у Житишту

1.5

Општина Рача
- израда пројектно-техничке документације за
изградњу и реконсрукцију улица у Рачи
Општина Рача
- израда планова детаљне регулације радне и
комерцијалне зоне Рачи

1.6

1.7

1.8

1.9

Општина Књажевац
- израда идејног пројекта водоснабдевања
подпланинских села општине Књажевац
Општина Књажевац
- израда Главног пројекта за формирање језера у
Књажевцу на локацији „Језава“, ископ и
стабилизација косина (наставак пројекта из 2012.
године)
Општина Кучево
- израда Плана генералне регулације за делове
насељених места Раброво, Мустапић и
В.
Бресница, са индустријским зонама

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III
01
90.694.733
RSD

Референт
ни
документ
IV
/

Завршен пројекат

01

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
године
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

/

1.000.000
RSD
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1.10

Општина Кучево
- израда Плана детаљне регулације „Заштита
слива реке Пек, са вишенаменским акумулацијама
и изградња малих хидроелектрана“ у општини
Кучево

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.11

Општина Житорађа
- израда пројектне документације и израда
стратегије одрживог развоја општине Житорађа

Завршен пројекат

01

910.000
RSD

/

1.12

Општина Житорађа
- израда Главног пројекта асфалтирања локалног
пута између насеља Грудаш и насеља Горње
Црнатово и израда Главног пројекта главног
колектора и секундарне мреже за прикупљање и
одвођење отпадних вода у насељу Самариновац,
општина Житорађа

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
години

01

750.000
RSD

/

1.13

Општина Свилајнац
-израда
пројектне
документације
за
инфраструктурно опремање индустријске зоне –
Нова зона привређивања, у чијем склопу је
регионални рециклажни центар са трансфер
станицама за отпад, прикључна саобраћајница на
локални пут (раније државни пут II реда R-108),
саобраћајнице у зони, саобраћајна сигнализација,
расвета, фекална и атмосферска канализација
Општина Мерошина
- израда Главног пројекта санације пута
Александрово-Батушинац

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.15

Општина Мерошина
-израда
Главног
пројекта
секундарне
канализационе мреже за део насељеног места
Мерошина,
Главног пројекта секундарне
канализационе мреже МЗ Градиште и Главног
пројекта секундарне канализационе мреже у
насељеном месту Балајнац

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

1.16

Општина Ивањица
- израда Главног пројекта локалног пута
Придворица (Манастир Придворица) - Дебићи

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.17

Општина Дољевац
-израда планске документације, План детаљне
регулације индустријске зоне „Белотинац“,
План детаљне регулације туристичко-излетничког
комплекса „Комњига“ и
План детаљне регулације спортско рекреационог
центра Малошке баре

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.18

Општина Дољевац
- израда пројекта препарцелације радно-пословне
зоне на југоисточном делу петље Дољевац у
износу од 455.400,00 динара; израда пројектнотехничке документације за припремање и
опремање
грађевинског
земљишта
у
индустријским и радно-пословним зонама на
територији општине Дољевац у износу од
500.000,00 динара

Завршен пројекат

01

955.400
RSD

/

1.14
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1.19

Општина Гаџин Хан
- израда пројектне документације реконструкције
путева и улица у општини Гаџин Хан

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.20

Општина Гаџин Хан
- израда планова детаљне регулације и то:
План детаљне регулације уставе на Кутинској
реци на месту званом „Војкин камен“, План
детаљне регулације уставе на Кутинској реци на
месту званом „Цоцине воденице“, План детаљне
регулације уставе на Кутинској реци званој
„Осојница“, План детаљне регулације радне зоне
„Север“ у Гаџином Хану, План детаљне
регулације пречишћавања отпадних вода насеља
Гаџин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковић,
План детаљне регулације пречишћавања отпадних
вода насеља Горњи и Доњи Душник

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.21

Општина Крупањ
- израда Главног пројекта замене водоводне
азбестне- цементних цеви на траси од водоводне
станице дуж улица Мачков камен и Владе
Зечевића до бензинске пумпе

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.22

Општина Крупањ
- израда пројектно-техничке документације за
изградњу водовода у МЗ Дворска и МЗ Красава

Реализовано
50
% пројекта за
износ одобрених
средстава у 2013.

01

1.000.000
RSD

/

1.23

Општина Куршумлија
- израда Плана генералне регулације за Пролом
бању

01

1.000.000
RSD

/

1.24

Општина Куршумлија
- израда пројектно-техничке документације за
путеве на Радану

01

833.333
RSD

/

1.25

Општина Прешево
- израда техничке документације за изградњу
фискултурне сале у ОШ „Дитурија“ у селу
Црнотинце

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.26

Општина Прешево
- израда пројектно-техничке документације за
регулацију инфраструктуре у индустријској зони
„Чукарка“ у Прешеву, техничка контрола,
парцелизација,
препарцелизација,
геодетског
обележавања
и
електронска
презентација
Индустријске зоне
Општина Лебане
- израда Плана детаљне регулације блок Црква

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

1.27

723

1.28

Општина Лебане
- израда пројектно техничке документације за
пројекат прикључења водоводног система Лебане
на регионални водовод Барје и снабдевање водом
сеоских насеља на подручју између Лебана и
Ћеновца и самог насеља Лебане

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

1.29

Општина Мало Црниће
- израда пројектне документације за развој
система за сакупљање , одвођење и пречишћавање
отпадних вода

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.30

Општина Мало Црниће
- израда пројектне документације за развој
система за сакупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода за насеља Божевац и Смољинац

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.

01

1.000.000
RSD

/

1.31

Општина Медвеђа
- израда пројектне документације за развој
инфраструктуре
прикупљања
геопросторних
података за организацију тематских слојева ГИС
базе података( прва фаза)

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.

01

1.000.000
RSD

/

1.32

Општина Медвеђа
- израда пројектне документације за развој
инфраструктуре прикупљањем геопросторних
података за организацију тематских слојева ГИС
базе података ( друга фаза)

01

1.000.000
RSD

/

1.33

Општина Пријепоље
- израда Главног пројекта хладњаче општине
Пријепоље
Општина Пријепоље
- израда пројектно-техничке документације за
санацију спортских терена у Пријепољу

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

1.34

1.35

Општина Ражањ
- израда Главног пројекта за пречишћавање
отпадних вода за насеља Ражањ и Варош, наставак
пројекта

1.36

Општина Ражањ
- израда пројектно-техничке документације за
Главни пројекат
реконструкције секундарне
водоводне мреже у Ражњу

1.37

Општина Рековац
- израда Идејног и Главног пројекта за позорницу
и гледалиште за традиционални Сабор „Прођох
Левач прођох Шумадију“, као и споменика у
оквиру истог комплекса

1.38

Општина Рековац
- израда пројектно-техничке документације за
путеве Надрље-Жупањевац, Мотрић, Лоћика,
Ратковић,

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.39

Општина Сјеница
- израда пројектно техничке документације за ски
центар у Жарима

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.40

Општина Сјеница
- израда просторног плана општине Сјеница

Реализован
пројекат

01

1.000.000
RSD

/
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1.41

Општина Сврљиг
- израда пројекне документације на уређењу Мајор
и Минор корита регулисане реке Сврљишки
Тимок од моста преко Тимока (мост за Радетову
улицу) до пешачког моста из Железничке улице
према спортском центру Пастириште у дужини од
550 м

1.42

Општина Сврљиг
- израда локалне стратегије руралног развоја
општине Сврљиг
Општина Сврљиг
- израда пројектно-техничке документације за
повећање обима, промоцију и развој туризма,

1,43

1.44

Општина Трговиште
- израда Идејног пројекта и Студије оправданости
за систем водоснабдевања општине Трговиште

1.45

Општина Трговиште
- израда Главног пројекта реконструкције
општинског пута Доњи Стајевац-Нови Глог у
дужини од 5 км

1.46

Општина Тутин
- израда пројектне документације катастра
подземне канализационе мреже у Тутину

1.47

Општина Тутин
- израда Главног пројекта
реке“Сврачићки поток“

уређења

корита

1.48

Општина Владичин Хан
- реконструкција и изградња локалног пута
Владичин Хан- Кукавица

1.49

Општина Владичин Хан
- израда пројектно техничке документације за
Главни пројекат санације клизишта у насељу
Пољана-Владичин Хан, друга фаза

1.50

Општина Жагубица
- израда планова регулације за насеља Крепољин,
Лозница, Суви До и Осаница

50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

700.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

300.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/
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1.51

Општина Жагубица
- израда пројектно-техничке документације за
пројекат рехабилитације и појачаног одржавања
локалног пута Л14 Близнак-Горња Мала-Државни
пут II реда 131

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.52

Општина Бојник
- израда пројектно техничке документацију за
изградњу пословне зграде локалне самоуправе
Бојник

01

1.000.000
RSD

/

1.53

Општина Бојник
- израда пројектне документације за Главни
пројекат резервоара за воду у насељу Доње
Коњувце

01

1.000.000
RSD

/

1.54

Општина Нова Варош
- израда пројектне документације Студије
оправданости са идејним пројектом за изградњу
новог постројења за производњу топлотне и
електричне енергије од дрвене био масе

Рeализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Рeализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.55

Општина Нова Варош
- израда Идејног и Главног пројекта аутобуске
станице у Новој Вароши
Општина Црна Трава
- израда Главног пројекта изградње и
реконструкције улица у Црној Трави
Општина Блаце
- израда Главног пројекта водовода за села:
Музаче, Горњи Кашевар, Рашица и Доња Рашица
из Голичког система водоснабдевања

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години

01

448.000
RSD

/

01

550.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

950.000
RSD

/

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

Општина Блаце
- израда Главног пројекта пута у селу Чунгула

Општина Блаце
- израда пројектно-техничке документације за
пројекат изградње путева у општини Блаце у
селима Лазаревац, Кутловац, Врбовац и у Блацунасеље Стошовић
Општина Бела Паланка
- израда Плана генералне регулације општине
Бела Паланка, наставак пројекта

Општина Бела Паланка
- израда пројектно-техничке документације за
Главни пројекат инфраструктурног опремања
индустријске зоне „Мурица 1“ у Белој Паланци

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013
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Општина Љубовија
- израда Главног пројекта локалног пута Торничко
Приседо - Разбојиште, Л= 6 км
Општина Љубовија
- израда пројектно-техничке документације за
Пројекат рехабилитације пута Жичара-Горња
Оровица,
рехабилитација
пута
ЉубовијаГрабовица (наставак од Карађорђеве улице до
државног пута II реда-Стари пут), реконструкција
Центра за промоцију туристичких потенцијала
„Милован Глишић“

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

1.64

Општина Сурдулица
- израда Главног пројекта за паркинг-гаражу на
к.п.бр.1002/1 КО Сурдулица

Завршен пројекат

01

708.000
RSD

/

1.65

Општина Сурдулица
- израда пројектне документације за објекте,
водоводну мрежу, фекалну и атмосферску
канализацију, улице и локалне путеве, НН мрежу
и уличну расвету

01

1.000.000
RSD

/

1.66

Општина Варварин
- израда главног пројекта водоводне мреже са
резервоаром у насељеном месту М. Крушевица

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.67

Општина Варварин
- израда пројектно-техничке документације за:
Главни пројекат ојачања коловозне конструкције
локалног пута према старом гробљу у Бошњану,
Коврљанском сокачету у Горњем Катуну, улици
према Ђерђелину 1 у Бачини, улици према
Ђерђелину 2 у Бачини, Косовској улици у
Варварину, улици испред гробља у Маскару и
улици у петом реону поред трафо станице у
Карановцу
Општина Голубац
- израда урбанистичке документације (План
детаљне регулације) за подручје туристичке зоне
„Винци-Усије“

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.69

Општина Голубац
- израда пројектно-техничке документације за
Пројекат
препарцелације,
парцелације
и
геодетског обележавања у складу са Планом
детаљне регулације радне зоне „Радошевац“

01

1.000.000
RSD

/

1.70

Општина Мали Зворник
- израда главног пројекта главног цевовода Мали
Зворник - Д. Насеље - Д. Борина

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.71

Општина Мали Зворник
- израда пројектно техничке документације за
Пројекат главног колектора дела МЗ Радаљ
(релација Несторовићи-Тук) са постројењем за
пречишћавање отпадних вода

Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

1.62

1.63

1.68

1.72

Општина Петровац на Млави
- израда Главног пројекта реконструкције
стадиона, изградња трибина и пратећих објеката у
оквиру стадиона ФК „Слога“ у Петровцу на
Млави

износ
2013.

износ
2013.
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1.73

Општина Петровац на Млави
-израда пројектно техничке документације за
Главни пројекат кишног колектора за одвод
атмосферских вода из новог насеља у Петровцу на
Млави, Главни пројекат санације и адаптације Ул.
8. март у Петровцу на Млави, Главни пројекат
кишне канализације у Ул. 8. март у Петровцу на
Млави

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

1.74

Општина Власотинце
- израда пројектно техничке документације за
реконструкцију система за водоснабдевање
градског насеља Власотинце са заменом азбестних
цеви

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.75

Општина Власотинце
- израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију система за водоснабдевање
градског насеља Власотинце са заменом азбестних
цеви

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.

01

1.000.000
RSD

/

1.76

Општина Бабушница
- израда пројектно техничке документације
Главног пројекта уређење центра насеља
Бабушница

01

1.000.000
RSD

/

1.77

Општина Бабушница
- израда Идејног пројекта са Студијом
изводљивости пројекта сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних вода, Бабушница

01

1.000.000
RSD

/

1.78

Општина Бујановац
- израда пројекта саобраћајне сигнализације и
опреме државног пута II реда П- 125 Б, БујановацГњилане, деоница кроз насељено место Бујановац

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.79

Општина Бујановац
- израда Главног пројекта саобраћајнице од ОШ
“Наим Фрашери“ до Косовске улице у Бујановцу

Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години

01

1.000.000
RSD

/

01

990.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

1.80

1.81

1.82

Општина Брус
- израда пројектно-техничке документације за
пројекат „Туристичке сигнализације општине
Брус“ у износу од 360.000 динара и израду
пројектно техничке документације за изградњу
локалног пута Батоте (манастир Стрмац)-Жарево
(општина
Брус)-Мала
Река
(општина
Куршумлија), у износу од 630.000 динара
Општина Прибој
- израда пројектне документације за израду путног
правца Јарновац-манастир Увац

Општина Прибој
израда
Главног
пројекта
приступне
саобраћајнице за градско исламско гробље
„Побрежје

Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013.
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1.83

1.84

1.85

Општина Алексинац
- израда Плана детаљне регулације дела заштитне
зоне Бованско језеро

Општина Алексинац
- израда Главног пројекта санације клизишта у
Новом насељу на површини од 130 хектара у
Алексинцу
Општина Рашка
-израда
пројектно-техничке
документације
прикупљања
и
дистрибуције
комуналних
отпадних вода насеља Настасићко брдо, Кућани и
Паојевићи и споја колектора отпадних вода
насеља Ђуровићи са главним колектором града
Рашке

1.86

Општина Рашка
- израда пројектне техничке документације за
Главни пројекат регулације реке Јошанице у
Јошаничкој Бањи

1.87

Општина Љиг
- реконструкција крова основне школе Сава
Керковић у Љигу
Општина Љиг
-израда пројектно-техничке
документације за
реконструкцију и изградњу локалног пута Л-5 (М22- Липље-Пољанице-Шутци) у дужини од 2,5км
и реконструкција и изградња локалног пута Л-18
Љиг-Гукош-Дићи у дужини од 2км

1.88

Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години
Реализован
пројекат
50 % за
одобрених
средстава у
години

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

01

1.000.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

01

800.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

800.000
RSD

/

износ
2013.

износ
2013.

износ
2013.

1.89

Општина Босилеград
- израда Главног пројекта општинског пута Бистар
-Јарешњик – Назарица-Доганици - Граница са
општином Трговиште

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

1.90

Општина Босилеград
- израда пројектно-техничке документације за
пројекат Зоне санитарне заштите изворишта
водоснабдевања Босилеграда и приградских
насеља

01

1.000.000
RSD

/

1.91

Општина Мионица
- израда Главног пројекта за главни доводни
цевовод од Брежђа до Кључа са објектима
Општина Мионица
-израда пројектно-техничке документације за
пројектовање путних праваца за: путни правац
Бања Врујци-Крстово Брдо; Разбојиште-школа
Попадић;
Разбојиште-Родна
кућа
Војводе
Мишића
(Струганик)-Планиница

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

Реализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години

01

1.000.000
RSD

/

Раализован
пројекат
50 % за износ
одобрених
средстава у 2013.

01

1.000.000
RSD

/

1.92

1.93

Општина Сечањ
- израда пројектно-техничке
електроенергетске
мреже
у
„северозапад“ у Сечњу

документације
радној
зони
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години

1.94

Општина Чока
- израда пројектно техничке документације за
појачано одржавање коловоза у Ул. Жарка
Зрењанина у Падеју, Ул. Петефи Шандора у
Јазову и Ул. Петефи Шандора у Банатском
Моноштору

Завршен пројекат

01

1.000.000
RSD

/

2.

Програм:
Подршка одрживом развоју пољопривреде и села
у јединицама локалне самоуправе југозападне
Србије, у Прибоју, Ивањици, Новој Вароши,
Пријепољу, Сјеници, Рашки, Новом Пазару и
Тутину за 2013. годину

Завршен пројекат

01

99.977.031
RSD

/

3.

Програм:
Повратак избеглих и расељених Бошњака из
општине Прибој у периоду од 1991-1999. године
(друга фаза)
(пренето из 2012. године 1.832.388 динара,
изградања 11. монтажних кућа
у 2013 г.
28.704.387 динара и надокнада за санацију кућа
18.955.200 динара)
Израда пројектне документације за локалну путну
инфраструктуру у општини Прибој (по програму
повратка избеглих, прогнаних и расељених лица
општине Прибој)
Програм:
Подршка почетницима у бизнису који су
повратници у своја родна места у сарадњи са
Националном агенцијом за регионални развојНАРР

Завршен пројекат

01

49.491.975
RSD

/

Завршен пројекат

01

20.460.360
RSD

/

Раализован
пројекат
75 % за износ
одобрених
средстава у 2013.
години
Завршен пројекат

01

18.200.000
RSD

/

01

16.387.853
RSD

/

Завршен пројекат

01

10.948.200
RSD

/

Израда пројектне документације у области
пољопривредне производње у неразвијеним
општинама
Израда остале пројектне документације у
неразвијеним општинама

Завршен пројекат

01

7.053.552
RSD

/

Завршен пројекат

01

7.643.800
RSD

/

10.

Пројекат одрживог развоја недовољно развијених
подручја за период 2014−2020. године (ФОН)

Завршен пројекат

01

3.600.000
RSD

/

11.

Завршетак реализације пројеката изградње
Регионалне санитарне депоније „МЕТЕРИС“ у
Врању са рециклажним центром (уговор са
Институтом „Кирило Савић“ и градом Врањем)
пренето из 2012. године

Завршен пројекат

01

1.500.000
RSD

/

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Програм:
Увођење електронских матичних књига у 53
неразвијене општине (набавка 335 рачунара и 347
штампача) по Споразуму о пословно техничкој
сарадњи са Министарством правде и државне
управе и Јавним предузећем ПТТ саобраћаја
Србија
Израда пројектне документације за путну
инфраструктуру у неразвијеним општинама
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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 административнотехничке 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.

Током 2013. године, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
(у даљем тексту: КСНБ и ЗТП) је, у складу са Законом о основама уређења служби безбедности
(„Службени гласник РС“, број 116/07), била ангажована на подршци рада Савета за националну
безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности, на спровођењу и контроли примене
Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09), као и на активностима у складу са
прописима о државној управи.
1. Активности на подршци рада Савета за националну безбедност и Бироа за координацију
рада служби безбедности
КСНБ и ЗТП врши стручну и административну подршку рада Савета за националну
безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности. У вези са тим, а на основу Пословника
о раду Савета за националну безбедност (Пословника Савета), указујемо да je председник Републике
једини надлежан да коментарише рад и активност Савета за националну безбедност и да због тога
активности тог тела нису предмет ове информације.
2. Активности на спровођењу и контроли примене Закона о тајности података
У вези са спровођењем и контролом примене Закона о тајности података, реализоване су
активности у вези са применом Закона и доношења подзаконских аката, активности на плану
међународне сарадње, издавању сертификата за приступ тајним подацима и активности на плану
усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе.
2.1. Примена закона и доношења подзаконских аката
У 2013. години КСНБ и ЗТП је израдила и предложила Влади усвајање Уредбе о ближим
критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Канцеларији
Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, која је усвојена и објављена у
(„Службени гласник РС“, број 86/2013)
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КСНБ и ЗТП у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије припремила
је Предлог уредбе о допуни Уредбе о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и
објеката, који је и усвојен и објављен 24. јула у („Службени гласник РС“, број 64/2013)
Током године КСНБ и ЗТП је у сарадњи са Министарством правде и државне управе
учествовала у изради подзаконских аката на основу Закона о тајности података:
- Уредбе о посебним мерамама заштите тајних података која се односи на утврђивања испуњености
организационих и техничких услова по основу уговорног односа, која је усовјена и објављена у
(„Службени гласник РС“, број 63/2013) , и
- Правилника о службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора који је
усвајен и објављен у („Службени гласник РС“, број 85/2013).
У другој половини године одржан је већи број састанака Радне групе за израду Закона о
информационој безбедности, у којој су активно учествовали представници Канцеларије Савета. У
складу са законом о министарствима предлагач овог закона је Министарство спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација.
2.2. Стручни надзор
У складу са обавезама преузетим закључивањем Споразумa између Владе Републике Србије и
Организације северноатлантског пакта (НАТО) о безбедности информација и кодекса о поступању
(„Службени гласник РС- Међународни уговори” 6/11) и Споразума између Републике Србије и
Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података („Службени
гласник РС – Међународни уговори”, бр. 1/2012), у току године од стране представника КСНБиЗТП
извршен је редован стручни надзор ради утврђивања стања у подрегистрима за потребе рада са
страним тајним подацима у Министарству одбране, Министарству унутрашњих послова,
Министарству спољних послова, Безбедносно-информативној агенцији, као и у подрегистрима
Мисије Републике Србије при Европској унији, Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу и
Канцеларији Републике Србије при SHAPE у Монсу.
2.3. Издавање сертификата за приступ тајним подацима
У складу са Законом о тајности података, донето је 109 решења о одобрењу издавања
сертификата за приступ националним тајним подацима, на основу којих је издато укупно 79
безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима (17 безбедносна сертификата за
приступ националним тајним подацима за степен тајности „ПОВЕРЉИВО“, 20 за степен тајности
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, 42 за степен тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА).
Такође, КСНБ и ЗТП издала је 60 сертификата за приступ НАТО тајним подацима, од којих 27
степена тајности NATO SECRET, 11 степена тајности NATO CONFIDENTIAL, 15 привремених
сертификата степена тајности NATO SECRET и седам привремених степена тајности NATO
CONFIDENTIAL.
У складу са потписаним међународним споразумима, у току 2013. године, примљено је
укупно 111 EU RESTRICTED, 42 EU LIMITE, један без ознаке, 36 NATO RESTRICTED и четири
NATO UNCLASSIFIED документа, која су дистрибуирана овлашћеним корисницима
Са полицијским службеницима Управе за обезбеђење одређених личности и објеката
извршена је годишња анализа функционисања система физичко-техничког обезбеђења Централног
регистра страних тајних података. Такође, у пет термина, са полицијским службеницима увежбавана
је примена процедура у случају активирања аларма противпровалног и противпожарног обезбеђења.
Током године, четири пута активиран је аларм противпровалног обезбеђења, када су полицијским
службници поступали у складу са усвојеним и увежбаним процедурама.
Канцеларији Савета је од стране различитих субјеката Републике Србије упућен већи број
захтева за издавање безбедносних сертификата и вршење безбедносних провера за лица која се
ангажују на пословима у вези са израдом Плана одбране, на које је КСНБ и ЗТПодговорила ставом да
није у могућности да исте изда, имајући у виду да још увек нису донета сва подзаконска акта која би
омогућила потпуну примену Закона о тајности података, односно уредила све аспекте заштите
тајности у Републици Србији. Истовремено, не постоји прецизно дефинисана одредба према којој су
поменути субјекти у обавези да о израђеним Плановима одбране обавесте Канцеларију Савета.
2.4. Усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе

На основу члана 87. став 1.8 Закона о тајности и Годишњег плана едукација КСНБ и
ЗТП одржала је током године већи број семинара из области заштите тајних података, са
акцентом на законски оквир и презентацију Закона о тајности података, као и персоналну,
административну, информациону, физичко-техничку безбедност и контролу и надзор.
Наведени семинар похађало је укупно 442 лица, од чега 277 службеника из органа јавне
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власти Републике Србије и 165 студената Факултета организационих наука и Факултета
безбедности, Универзитета у Београду. Такође, у вези са стручним усавршавањем лица у
области заштите тајних података остварена је сарадња са Центром за едукацију Привредне
коморе Србије, Полицијском академијом, Дипломатском академијом МСП, Службом за
управљање кадровима Владе Републике Србије (СУК), Војнобезбедносном агенцијом,
Војном академијом и др.
Осим спровођења самосталних едукација, КСНБ и ЗТП је у сарадњи са Амбасадом САД у
Београду, у циљу подизања капацитета система заштите тајних података и имплементације позитивне
иностране праксе, организовала једнонедељни PNE 105 Basic Security Manager Seminar. Семинар је
похађало 25 лица, а поред службеника из КСНБиЗТП и других државних органа и служби
безбедности Републике Србије, у едукацији су учествовали и представници Црне Горе.
3. Међународна сарадња
Поступајући у складу са исказаним потребама Министарства унутрашњих послова,
Министарства одбране и Министарства спољних послова остварени су контакти и започета сарадња у
области размене и заштите тајних података са Републиком Италијом, Краљевином Шпанијом, Руском
Федерацијом, Републиком Француском и Републиком Финском.
Током године, покренуте се процедуре за закључивање споразума у области размене и
заштите тајних података са Републиком Италијом, Краљевином Шпанијом, Републиком Кипар и
Руском Федерацијом.
На позив Одељења за заштиту тајних података Републике Италије делегација Канцеларије је
реализовала посету у периоду од 12. до 13. фебруара 2013. године у току које је постигнут договор о
будућој сарадњи У сарадњи са италијанским колегама израђен је текст Нацрта споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о размени и узајамној заштити тајних података. .
На позив Канцеларије за националну безбедност Краљевине Шпаније делегација Канцеларије
је од 21. до 23. маја 2013. године релизовала посету у току које је постигнут договор о сарадњи у
области подизања капацитета наше стране и отпочињању поступка за закључивање Споразума
између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података чији
је нацрт израђен у току посете у сарадњи са шпанским колегама.
Преговори за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике
Кипар о узајамној заштити тајних података одржани су у Београду 17. и 18.септембра 2013. године.
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној
заштити тајних података и Безбедносни споразум између Владе Републике Србије и Савета
министара Босне и Херцеговине усаглашени су дипломатским путем.
КСНБ и ЗТП је оконачала поступак закључивања Споразума у области размене и заштите
тајних података са Чешком Републиком, Републиком Словенијом и Босном и Херцеговином.
Споразум између Републике Србије и Чешке Републике о размении узајамној заштити тајних
података, потписан је Бeограду 13. маја 2013. године.Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Словеније о размении узајамној заштити тајних података, потписан је 2. октобра
2013. године у Београду. Безбедносни споразум између Владе Републике Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине потписан је 7. новембра 2013. године у Београду. За све потписане споразуме
Канцеларија је покренута иницијативу у Министарству спољних послова за њихово потврђивање.
Директор Канцеларије Савета је учествовао на конференцији одржаној у Мађарској
На позив директора Директората за заштиту тајних података Републике Албаније, Шикури
Декавелија, делегација Канцеларије је присуствовала Трећем састанку директора органа надлежних
за заштиту тајних података у државама Југоисточне Европе у Драчу 28. маја 2013. године који је
организован у коорганизацији Савета за регионалну сарадњу и Директората за заштиту тајних
података.
Директор Канцеларије је такође присуствовао Трећој конференцији о информационој
безбедности и кибернетичкој одбрани у Балатоносоду (Балатон језеро) , 2. и 3. септембра 2013.
године на позив председник Националног безбедносног органа у Министарству државне управе и
правде Републике Мађарске Михаља Зале.
У неколико наврата на више разних састанака изнета је замисао о остваривању ближе сарадње
између земаља бивше заједничке државе. На иницијативу директора Националних безбедносних
органа Босне и Херцеговине и Републике Србије, први састанак руководилаца тих органа из БиХ,
Црне Горе, Србије и Словеније одржан је у Београду 2012.год. Порука са тог састанка била је да се
убрза сарадња и дефинишу заједничка питања у вези са заштитом тајних података.
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На позив директора Владине Канцеларије за заштиту тајних података Републике Словеније
Бориса Мохара., на састанку директора органа надлежних за заштиту тајних података у Хрватској,
Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Македонији који је одржан у Љубљани 28. новембра
2013. године присуствовао је директор Канцеларије Савета.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

I
Уредба о ближим
критеријумима за
одређивање степена
тајности „ПОВЕРЉИВО”
и „ИНТЕРНО” у
Канцеларији Савета за
Националну безбедност и
заштиту тајних података

II
Члан 14. став 4.
Закона о тајности
података ("Службени
гласник РС", број
104/09) и члана 42.
став 1. Закона o Влади
("Службени гласник
РС", број. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 68/12 - УС и
72/12)
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 и 72/12)
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 и 72/12)
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 и 72/12)
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 и 72/12)
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 и 72/12)
Члан 43. став 3.

2.

Закључак:
05 број 018-3686/2013 од
30. априла 2013. године

3.

Закључак:
05 број 018-2270/2013 од
4. јуна 2013. године

4.

Закључак :
05 број 018-7291/2013 од
28. августа 2013. године

5.

Закључак:
05 број 018-8079 од
30. септембра 2013.
године

6.

Закључак :
05 број 018-8861/2013 од
25. октобра 2013. године

7.

Закључак:

Опис

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум

Референтни
документ

III
Прописују се ближи
критеријуми за одређивање
степена тајности
„ПОВЕРЉИВО” и
„ИНТЕРНО” у Канцеларији
Савета за Националну
безбедност и заштиту тајних
података.

IV
86/13 30.
септембар

V
/

Утврђена је Основа за
закључивање Споразума
између Републике Србије и
Чешке Републике о размени и
узајамној заштити тајних
података

/

/

Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Македоније о
размени и узајамној заштити
тајних података
Утврђена је Основа за вођење
преговора за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Републике Кипар о
узајамној заштити тајних
података

/

/

/

/

Утврђује се Основа за
закључивање Безбедносног
споразума између Владе
Републике Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине

/

/

Усваја се текст Споразума

/

/

Усваја се текст Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Словеније о размени и
узајамној заштити тајних
података
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05 број 018-10443 од
9. децембра 2013. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)

између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Италије о размени и узајамној
заштити тајних података

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2.

Назив

Резултат

I
Унапређење сарадње са
међународним
организацијама у
области заштите тајних
података

II
Остварена сарадња са
међународним организацијама и
страним државама

Успостављање
националног система
заштите тајних података
компатибилних са
међународним
стандардима и
системима ЕУ

Повећан ниво стручне
оспособљености, опремљен
Централни регистар и простор за
чување архивиране
документације Савета

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01

2.500.000
RSD

01

3.200.000
RSD

Референтни
документ
IV
Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

2. Директор

Миливоје Михајловић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу смедијима
(„Службени гласник РС”, број 75/05), Канцеларија за сарадњу с медијима обавештава
јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и служби Владе; стара
се о интерном информисању; издаје јавне и интерне публикације; бави се другим
облицима комуникација и обавља друге послове из области сарадње с медијима које
јој повери Владa.

Канцеларија за сарадњу с медијима (у даљем тексту: Канцеларија) је у периоду јануардецембар 2013. године у потпуности реализовала послове и задатке предвиђене делокругом рада.
Прес служба Владе Републике Србије свакодневно је прослеђивала саопштења и
најаве (обавештења) о активностима чланова Владе Србије - председника, потпредседника и
министара на преко 150 и-мејл адреса (агенција, штампаних медија, електронских медија и личних
адреса представника медија), београдских редакција и страних дописништава. Редакције су
обавештаване путем и-мејла, факса или у директном контакту са новинарима. Медији су
обавештавани о активностима министара, путовањима, конференцијама за новинаре, кампањама,
презентацијама, округлим столовима, јавним расправама и другим делатностима важним за јавност.
Укупно је дистрибуирано 1501 обавештења и 1182 саопштењa. У Прес сали зграде Владе, Немањина
11. одржано је 130 конференције за новинаре, а изван зграде Владе Прес служба је директно
учествовала у организацији 35 догађаја на којима су учествовали чланови Владе Републике Србије.
Организовано је снимање (фото-оп) 340 састанака у згради Владе и снимање 24 изјава чланова Владе.
У оквиру редовних активности, упућено је 41 реаговање/демантија и 21 писана исправка. Упућене је
9 писаних изјава, 13 честитки и 23 саучешћа. Прес служба је издала годишње легитимације за 2013.
годину, за домаће редакције и страна дописништва.
Прес служба је учествовала у организацији и реализацији медијског праћења догађаја
од посебне важности у периоду јануар-децембар 2013. години: радна посета премијера Републике
Хрватске Зорана Милановића; церемонија дочека посмртних остатака Петра Другог Карађорђевића и
краљиц Марије Карађорђевић; састанци премијера Ивице Дачића са потпреседником Владе Црне
Горе Игором Лукшићем, главним тужиоцем МКТЈ Сержом Брамерцом, делегацијом ММФ-а,
делегацијом Парламентарне скупштине НАТО и шефом мисије Еулекса на Косову, Бернардом
Бохардом; обележавање Дана победе над фашизмом у другом светском рату; заједничка седница
влада Републике Србије и Републике Македоније; сусрети председника Владе са: председником
Републике Украјине Виктором Јануковичем, председником Републике Грчке Каролосом Папуљасом,
председником Мађарске Јаношом Адером, потпредседницом Владе Републике Хрватске Весном
Пусић, потпредседником Владе за европска питања Републике Словачке Мирославом Лајчаком и
председником Савета министара Републике Пољске Доналдом Туском; седница Савета безбедности
Уједињених нација у Њујорку, посвећена ситуацији на Косову и Метохији; свечана седница Владе
Републике Србије одржана је у Крушевцу 28. јуна; састанак председника Републике, премијера и
првог потпредседника Владе са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин
Ештон у Палати Србије; састанак председника Владе са председником Европског савета Херманом
Ван Ромпејем и европским комесаром за проширење Штефаном Филеом; заједничка седница Владе
Србије и Владе Републике Српске у Бањалуци; први потпредседник Владе Александар Вучић и
директор компаније Етихад потписали су Споразум о стратешком партнерству; ступање на снагу
Споразума о стабилизацији и придруживању; реконструкција Владе и примопредаја дужности новим
министрима; политички дијалози Београда и Приштине у Бриселу, уз присуство Кетрин Ештон;
боравак премијера Ивице Дачића у САД на Америчко-српском форуму Инвестирај у Србију;
одржавање манифестације Дани европске баштине; заједничка седница влада Републике Србије и
Републике Словеније; представљање Програма мера штедње на отвореној седници Владе; Трећи
самит влада Републике Србије и Републике Италије одржаног у Анкони; шеф делегације Европске
уније у Србији Мајкл Давенпорт предао је Извештај о напретку Србије на путу ка Европској унији у
Палати Србије; розговор премијера Ивице Дачића са председником Републике Хрватске Ивом
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Јосиповићем и потпредседницом Владе Републике Бугарске Даниелом Бобевом; оснивање
организационог одбора за сахрану Јованке Броз, чији је испраћај одржан 26. октобра у Кући цвећа;
одржавање свечане прославе на аеродрому Никола Тесла поводом откриванја првог Air Serbia авиона;
састанак Комисије за праћење безвизног режима путовања са ЕУ; одржавање седнице Социјалноекономског савета и Националог савета за привредни опоравак у згради Владе; обележавање Дана
примирја у Првом светском рату и Међународног дан борбе против фашизма; учешће премијера
Ивице Дачића на седници Савета безбедности Уједињених нација у САД; одржавање церемоније
отпочињања изградње деонице гасовода Јужни ток на територији Републике Србије; медијско
праћење акције спаљивања заплењених наркотика у ТЕ Никола Тесла; званична посета председника
Владе Црне Горе Мила Ђукановића; састанак премијера Ивице Дачића са заменика премијера Чешке
Републике Мартином Пецином и директором Центра Симон Визентал Ефраимом Зурофом;
одржавање пете заједничке седница Владе Републике Србије и Републике Српске у Бањалуци;
одржавање тематске седнице Владе у Палати Србије, посвећене евроинтеграцијама.
У области сарадње са страним медијима, а у складу са захтевом Кабинета премијера,
потпредседника Владе и Генералног секретара, акценат у раду је био израда дневних и тематских
прегледа извештавања страних медија. Припремљено је око 100 дневних и тематских прегледа.
Дневно је праћено у просеку 70 разних извора - домаће и стране агенције, утицајни светски медији,
геополитички интернет портали, анализе међународних институција, аналитичари и експерати за
поједине области и регионе и преглед писања домаћих дневних и периодичних издања. Прегледи су
обухватили бројне актуелне теме у нашој земљи, с посебним освртом на медијске анализе и
извештавања о активностима Владе Републике Србије. Кабинету премијера свакодневно се
прослеђује више тематских целина и појединачних, ургентних информација које се односе на нашу
државу и актуелна дешавања у свету
Постојећа база података редовно се, као и свих претходних година, ажурира новим
информацијама. Подаци садрже имена, активности и функције личности из домена политике,
економије, историје, културе, медија; називе, анализе и извештаје геополитичких интернет портала,
утицајних геостратешких политичких и финансијских института и међународних организација;
ставове званичника и бројних аналитичара о актуелним дешавањима у свету; преглед НВО
удружења; и-мејл и интернет адресе истакнутих светских и домаћих медијских кућа; податке о
активистима, удружењима и медијима српске дијаспоре. Током године прикупљане су и актуелне
информације о објављеним књигама и публикацијама значајних светских и домаћих аутора који
анализирају историјска, и антиципирају политичка, економска и финансијска геостратешка
дешавања у нашој земљи, региону и свету.
Технички су обрађени и прослеђени Одељењу за интернет материјали са 81 седнице
Владе Републике Србије (предлози закона, уредбе, закључци, кадровска решења).
Одељење за интернет Канцеларије дневно уређује и ажурира тројезичну званичну
интернет презентацију Владе Републике Србије на српском, енглеском и италијанском језику, са
информацијама у електронској форми о активностима, раду и иницијативама Владе и њених
министарстава, као и документима које Влада доноси. То подразумева израду и обраду вести,
извештаја са конференција и информација о активностима председника, потпредседника и чланова
Владе, њених министарстава, канцеларија и служби појединачно, као и њихово систематизовање и
постављање на сајт у адекватном облику у циљу испуњавања критеријума доступности и
транспарентности рада извршне власти према најширој домаћој и иностраној јавности. Такође,
редовне активности овог сектора обухватају и ажурирање званичне интернет презентације
докумената са седница Владе, као и аудио-видео прес материјала, извештавање о свим путовањима и
посетама у земљи и иностранству председника, потпредседника и министара, праћење, извештавање
и медијску подршку кампањама и манифестацијама чији су покретачи, организатори или
покровитељи Влада и њена министарства.
У делу званичног сајта Владе Републике Србије под називом „Документи о раду
Владе” постављени су предлози свих закона које је током 2013. године Влада усвојила и упутила у
скупштинску процедуру. То се односи и на уредбе, одлуке, закључке и кадровска решења усвојена на
седницама Владе, документа која се односе на процес европских интеграција, као и на споразуме
постигнуте у дијалогу са привременим институцијама власти у Приштини, уз посредовање Европске
уније (ЕУ).
Процес реконструкције Владе Србије испраћен је благовременим ажурирањем
интернет презентације, најпре усвојеним Законом о допунама Закона о Влади и Законом о изменама и
допунама Закона о министарствима, постављањем интегралне верзије експозеа премијера Ивице
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Дачића поводом избора нових чланова Владе, ажурирањем података о саставу Владе и биографијама
њихових чланова, као и поставањем новог именика Владе. Најширој јавности учињен је доступним
Пакет мера за стабилизацију јавнх финансија, који је Влада Србије својила у октобру 2013. године.
Такође, део сајта-секција Чињенице о Србији, (http://www.srbija.gov.rs/pages/intro.php?id=35) који
обухвата 10 подсекција, континуирано је ажуриран најновијим информацијама усклађеним са
прелиминарним подацима Пописа становништва, домаћинства и станова у Републици Србији 2011.
године, који је спровео Републички завод за статистику. На крају сваког месеца, на интернет
презентацији је постављан ажуриран Информатор о раду Владе Републике Србије, који припрема
Генерални секретаријат Владе. Такође, у оквиру сајта Владе отворен је и микросајт Канцеларије за
сарадњу с медијима, који обухвата основне информације о служби, као и Информатор о раду
Канцларије, који се ажурира на месечном нивоу.
У извештајном периоду на српску верзију званичног сајта Владе Републике Србије
постављено је 4.399 вести (саопштења, извештаја о активностима председника, потпредседника и
министара, извештаја са конференција за новинаре), 412 докумената (предлога закона, уредби,
одлука, закључака, кадровских решења), 120 аудио и видео записа из Прес сале Владе, пет осталих
аудио-видео записа и 104 остала документа. На енглеском језику постављено је 1.696 вести, 11
докумената и један аудио-видео записа, док је страница сајта на италијанском језику ажурирана са
1158 вести. На тај начин испуњена је једна од основних идеја "електронске владе" коју овај сектор
реализује у пракси, а то је транспарентност и доступност података, извештаја о раду Владе и њених
министарстава, докумената које Влада доноси и закона које предлаже најширој јавности у
електронској форми.
Група за правне, кадровске и финансијско-материјалне послове је обављала редовне
послове из свог делектуга (припрема, израда и праћење реализације општих и појединачних правних
аката који се односе на организацију и рад Канцеларије; радно правни статус државних службеника и
намештеника; спровођење поступка оцењивања државних службеника; спровођење Закона о
слободном приступу информација од јавног значаја; припрема предлога финансијског плана за израду
буџетa Канцеларије за 2014. годину; израда детаљног финансијског плана извршења; праћење
извршења буџетских средстава у складу са одобреним квотама; припрема финансијске документације
за реализацију исплата, плата, других примања и накнада државних службеника и намештеника;
припрема полугодишњих и годишњих извештаја о извршењу финансијског плана; израда завршног
рачуна; контрола рачуноводствених исправа; вођење помоћних књига и евиденција и усклађивања са
главном књигом која се води у Трезору; и друге послове из делокруга Групе).
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, Канцеларији је одобрено
58.744.000,00 динара од чега је потрошено 47.791.618,46 динара (за плате запослених, социјалне
доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене,
сталне трошкове, трошкове путовања, услуге информисања јавности, услуге по уговору, материјал и
опрему). Вишак неутрошених средстава у износу од 10.952.381,54 динара, враћен је у буџет.
Редовном сарадњом и координацијом унутар и изван органа и обављањем других неопходних
послова у циљу обезбеђивања свих релевантних правних, организационих, кадровских и
финансијско-материјалних претпоставки, пружена је адекватна подршка у реализацији циљева
Канцеларије.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

2. Директор

Ивана Ћирковић

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.

У складу са делокругом рада Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту:
Канцеларија) који се одоноси на старање о усклађеном деловању органа државне управе и
подстицањa сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног
друштва, а у циљу креирања подстицајног окружења за развој цивилног друштва Канцеларија је
спроводила активности иницирања измене правног и финансијског оквира, од значаја за рад и развој
цивилног друштва.
Како би осигурала успостављање сталног дијалога између институција државе и организација
цивилног друштва по питањима од општег и заједничког интереса, као и већег учешћа грађана у
креирању прописа и других аката путем јавних расправа Канцеларија је иницирала измену члана 41.
Пословника Владе4 који регулише питање јавне расправе у припреми закона. Измене су се односиле
на уређење минималног садржаја јавне расправе, начинa организовања и вођења јавне расправе,
прецизирање критеријума за обавезно организовање јавне расправе у припреми закона и другог
општег акта и постављање минималних рокова за трајање јавне расправе. Предлог Канцеларије je
усвојен и интегрисан у Одлуку о изменама и допунама Пословника Владе.
Министарству финансија и привреде упућен је предлог за измене одредби Закона о
рачуноводству и ревизији, којим су предлажена другачија рачуноводствена правила за недобитне
4

„Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13
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организације, као и једнак, а не привилегован правни режим за цркве и верске заједнице. Иницијатива
Канцеларије је интегрисана у новодонети Закон о рачуноводству5. Законом о рачуноводству из јула
2013. године по први пут цркве и верске заједнице постају обвезници примене овог закона у делу
обављања привредне и друге делатности за које ће бити дужни да воде књиге и предају финансијске
извештаје, док за непривредне активности неће имати те обавезе.
Током августа месеца Канцеларија је упутила иницијативу за измену Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења6. Влада Републике Србије усвojилa је Урeдбу o измeни и дoпуни Урeдбe о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења на 104. седници, одржаној 25. октобра 2013. године. Измене
се састоје у смањењу обима документације која су удружења грађана и друге организације цивилног
друштва у обавези да доставе приликом конкурисања. Наиме, удружења више неће бити у обавези да
приликом конкурисања за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса прибављају
чињенице о томе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа (уверење, потврда, извод) и
статутарне одредбе удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој
се програм реализује (оверена фотокопија извода из статута), већ ће то убудуће чинити надлежни
органи по службеној дужности.
Канцеларија је у септембру уз подршку прojeкта „ЕУ пoдршкa Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa
цивилним друштвoм 2011 – 2013“, припремилa радни текст документа Смернице за укључивање
организација цивилног друштва у процес доношења прописа, у циљу успостављања принципа и
општих критеријума за сарадњу између органа јавне власти и заинтересоване јавности у поступцима
доношења прописа и аката, ради обезбеђивања њихове делотворне и ефикасне примене.
Консултативни процес са заинтересованим грађанима и организацијама цивилног друштва је био
отворен у периоду од 23. септембра до 14. октобра.
У области креирања јавних политика представници Канцеларије учествовали су активно у
раду следећих тела и радних група: Радне групе за израду текста Националне стратегије реформе
правосуђа за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана за њено спровођење,
Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа, Тeхничке групе зa решавање
питања уписа у мaтичну књигу рoђeних припадника ромске националне мањине, Пројектне групе за
унапређење зaкoнoдaвнoг прoцeсa у Рeпублици Србиjи (ГИЗ пројекта), Радне групе за израду текста
Закона о високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца, Радне групе за израду
Стратегије борбе против дискриминације за период од 2013. до 2018. године, Радне групе за израду
Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији од
2012. до 2014. године, Шире радне групе за израду минималних стандарда за пружање
специјализоване услуге СОС телефона за жене жртве насиља, Радне групе за израду Aкциoнoг плaнa
зa спрoвoђeњe стрaтeгиje зa бoрбу прoтив кoрупциje у Републици Србији зa пeриoд oд 2013. дo 2018.
гoдинe и Пројектне групе за израду Акционог плана за унапређење отворености управе за период од
2014. до 2015. године у оквиру учешћа Републике Србије у Партнерству за отворену управу.
Канцеларија активно учествује у праћењу спровођења Националног акционог плана за примену
Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици
Србији.
У циљу повећања транспарентности финансирања удружења и других организација цивилног
друштва Канцеларија је припремила други по реду Гoдишњи збирни извeштaj o утрoшку срeдстaвa
кoja су кao пoдршкa прoгрaмским и пројектним aктивнoстимa обезбеђена и исплaћeнa удружeњимa и
другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa из јавних средстава Рeпубликe Србиje у 2012. гoдини7.
Извештај је поред органа републичког нивоа обухватио и покрајински и локални ниво власти, чиме
су по први пут идентификовани укупни износи средстава којима се дотирају невладине организације.
Испуњавајући препоруке претходног Збирног извештаја, а у циљу упознавања локалних
самоуправа са правним оквиром који регулише деловање и финансирање организација цивилног
друштва у Републици Србији, Канцеларија је у сарадњи са TACSO пројектом, током маја припремила
Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из
средстава буџета локалних самоуправа8. Промоција Водича је организована у пет градова широм
5
6

„Службени гласник РС”,брoj 62/13
„Службени гласник РС”, бр. 08/12 и 94/13

7

http://civilnodrustvo.gov.rs/zbirni-izvestaj Финална верзија извештаја ће бити објављена на интернет страници Канцеларије
током првог квартала 2014. године
8
http://civilnodrustvo.gov.rs/dokumenta/publikacije/
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Србије: током маја у Крагујевцу и Сомбору, а током јуна у Нишу, Ужицу и Београду. Штампано
издање Водича је дистрибуирано свим јединицима локалне самоуправе у Републици, а електронско
издање је објављено на интернет страници Канцеларије.
Уз консултације са сличним институција у региону креирана је обука за Регионалну школу за
јавну администрацију (ReSPA), у Даниловграду, Црна Гора, која је потом реализовала модул обуке
„Изградња ефикасног дијалога и сарадње између државне управе и организација цивилног друштва у
процесу креирања политика“ у периоду од 30. септембра до 2. октобра. У сарадњи са Службом за
управљање кадровима, а у оквиру програма општег стручног усавршавања државних службеника,
спроведен је модул едукације „Сарадња државне управе и цивилног друштва у процесу израде и
примене јавних политика“ два пута у току године. Прeдстaвници Кaнцeлaриje учeствoвaли су у
свojству прeдaвaчa нa Спeциjaлистичкoм мaстeр курсу кojи се спроводио за oргaнизaциje цивилнoг
друштвa, a са циљем унапређења сарадње и комуникације са јавном управом, у oргaнизацији
Рeгиoнaлног цeнтра зa живoтну срeдину зa Цeнтрaлну и Истoчну Eврoпу (REC) Кaнцeлaриja у
Републици Србиjи .
Представници Канцеларије су учествовали на 52 скупа (радионице, конференције, семинари,
састанци) као иницијатори, организатори и партнери. Од укупног броја скупова у току године
одржано је највише националних скупова, којима су присуствовали учесници из целе Републике (24),
следе локални скупови (11), затим секторски састанци у области социјалне заштите, животне
средине, просвете, борбе против корупције, безбедности и родне равноправности (9) и скупови
посвећених регионалној и међународној сарадњи (8).
Канцеларија је у току године примила 70 различитих захтева од стране организација цивилног
друштва (поређења ради, током 2011. године пристигло је три захтева, а 2012. године свега 14
захтева), на које је одговорено благовремено у складу са надлежностима.
Током oктoбра oбjaвљен је jaвни кoнкурс зa суфинaнсирaњe пројекатa зa oрганизацијe
цивилног друштвa којима су додељена средства Eврoпскe униje у оквиру програма „Подршка
цивилном друштву 2011 – 2013“. Одобрено је суфинансирање за 13 пројеката организација цивилног
друштва у укупном износу од 5.908.226,00 динара. Toкoм гoдинe спроводио се мониторинг 12
суфинaнсирaних прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa кojи су пoдржaни претходне године.
Кaнцeлaриja je учeствoвaлa нa сaстaнцимa Унaпрeђeнoг стaлнoг диjaлoгa EУ и Рeпубликe
Србиje, као и у припрeми извeштaja зa пoтрeбe прaћeњa нaпрeткa у дoстизaњу стaндaрдa EУ кojи су
били тeмa oвих сaстaнaкa.
У склaду сa Oдлукoм o oснивaњу Кooрдинaциoнoг тeлa зa прoцeс приступaњa EУ,
Кaнцeлaриja је учествовала у рaду Сaвeтa Кooрдинaциoнoг тeлa и члaн je дeсeт Прeгoвaрaчких групa
(за Поглавља 8, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 26, 27 и 28). У овом процесу Канцеларија је имала улогу кaнaла
кoмуникaциje и сaрaдњe измeђу прeгoвaрaчких групa и oргaнизaциja цивилнoг друштвa, сa циљeм
идeнтификaциje релевантне експертизе из цивилног друштва кoja мoжe дa дoпринeсe прoцeсу
приступaњa EУ.
Oд нoвeмбрa 2012. године Рeпубликa Србиjа учeствуje у Прoгрaму „Eврoпa зa грaђaнe и
грaђaнкe“, сa Кaнцeлaриjoм кao нaциoнaлнoм кoнтaкт тaчкoм. У периоду од априла до маја,
организовано је шест (6) инфо сесија о овом програму у свим регионима Србије: Лесковцу, Тополи,
Београду, Новом Саду, Новом Пазару и Зајечару. Око 300 представника локалне самоуправе и
организација цивилног друштва учествовало је у овим инфо сесијама. Зaинтeрeсoвaни пoднoсиoци
кoнкурисaли су за срeдстaвa у oквиру EУ прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe“, односно 77
oргaнизaциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe je aплицирaлo, а од тога седам (7) прojeкaтa, чиjи су
пoднoсиoци субjeкти из Републике Србиje, је добило средства у укупном износу од 487.400,00 eврa.
Поред тога 67 oргaнизaциja и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe су пaртнeри нa одобреним прojeктимa у
оквиру овог ЕУ програма.
Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у великом броју скупова са циљeм успoстaвљaњa сaрaдњe,
рaзмeнe искустaвa и учeњa o пoзитивнoj прaкси институциja, oргaнизaциja и иницијатива у рeгиoну
Зaпaднoг Бaлкaнa и Tурскe и EУ. Представници Канцеларије учествовали су на осам скупова
посећених регионалној и међународној сарадњи, а најзначајнији скупови били су: „Meђунaрoдна
кoнфeрeнциjа o oднoсимa измeђу држaвнe упрaвe и цивилнoг друштвa“ oдржaна 27. и 28. мaртa у
Aнкaри (Република Tурскa), Meђунaрoдна кoнфeрeнциjа „Jaчaњe рaзвoja цивилнoг друштвa и
диjaлoгa измeђу цивилнoг друштвa и jaвнoг сeктoрa у Tурскoj“ oдржaна у Истaнбулу (Република
Tурскa) 25. и 26. aприлa, Семинар „Упознавање Кине“ у организацији Кинеске асоцијације за
међународно разумевање одржан у Пекингу (Народна Република Кина) од 16. до 28. јула, „Дaни
цивилнoг друштвa 2013“ oдржaни у Брисeлу (Краљевина Бeлгиja) 6. мaртa, „Рaдиoница o
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мoдaлитeтимa пoдршкe цивилнoм друштву у oквиру Инструмeнтa зa прeтприступну пoмoћ 2014 –
2020“ oдржaна у Брисeлу (Краљевина Бeлгиja) 25. сeптeмбрa и „Самит Партнерства за отворену
управу“ (Open Government Partnership – OGP Summit) одржан у Лондону (Уједнињено Краљевство
Велике Британије и Северне Ирске) од 31. октобра до 1. новембра.
У Београду Канцеларија је присуствовала међународној донаторској конференција „18.
форум донатора активних у југоисточној Европи“ одржаној 16. и 17. октобра, док је Регионална
конференција „Инклузивнe прaксe упрaвљaњa ризикoм oд пoплaвa – oруђe зa унaпрeђeњe зaштитe
живoтнe срeдинe“ у заједничкој организацији Мисије ОЕБС у Србији и Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом, одржана 18. нoвeмбрa у Београду.
У циљу унапређења медијских и промотивних активности израђен је документ „Стратегија
односа са јавношћу Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије“. Како
би на најефективнији начин остварила свој делокруг рада, а у делу који подразумева проактиван начин комуникације са заинтересованим странама, Канцеларија је користила званичну
интернет презентацију, www.civilnodrustvo.gov.rs, као и друштвене мреже.
Другу годину за редом, Канцеларија учествује у прojeкту „Програм стажирања за младе –
припаднике мањина у државним институцијама у Србији“ који спрoводи Кaнцeлaриja зa људскa и
мaњинскa прaвa Влaдe Рeпубликe Србиje, уз подршку амбасаде Велике Британије и амбасаде
Краљевине Холандије.
Канцеларија је у марту добила признање Уједињених нација за посебан допринос спровођењу
иницијативе „Србија какву желим“ у оквиру глобалне иницијативе „Свет какав желим“.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2.

Назив
I
Иницирање измене
прописа и других
општих аката, и друге
активности у циљу
обезбеђивања услова за
стварање подстицајног
окружења за развој
цивилног друштва

Пројекат: Анализа
правне регулативе из
области којима се
регулише положај и
деловање организација
цивилног друштва

Резултат
II
Дати предлози мера, препоруке
и иницијативе за измену правне
регулативе у циљу стварања
подстицајног окружења за развој
оргнизација цивилног друштва –
Пословник Владе, Закон о
рачуноводству, Уредбе о
средствима за подстицање
програма или недостајућег дела
средстава за финансирање
програма од јавног интереса која
реализују удружења; израђен
Годишњи збирни извештај о
утрошку средстава која су као
подршка програмским и
пројектним активностима
организација цивилног друштва
обезбеђена и исплаћена
удружењима и другим
организацијама цивилног
друштва из јавних средстава за
2012. годину
Израђена Анализа пореских и
финансијских закона који
регулишу пословање
организација цивилног друштва
(анализирано шест закона); дати
предлози мера и препоруке за
измену прописа; покренуте
иницијативе за измену прописа;
спроведене анализе Закона о

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
6.900.000
RSD

01

1.750.000
RSD

Референтни
документ
IV
/

/
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3.

Пројекат: Подизање
капацитета организација
цивилног друштва и
информисање о
прописима који
обезбеђују
транспарентно
финансирање

4.

Успостављање
унапређених механизама
сарадње организација
цивилног друштва и
државних органа

5.

Пројекат: Јачање
капацитета Канцеларије
за сарадњу са цивилним
друштвом

6.

Обезбеђивање успешног
учешћа организација
цивилног друштва у
процесу европских
интеграција

7.

Пројекат: Осигурање
учешћа организација
цивилног друштва из
Србије у програмима

лобирању, Закона о јавним
набавкама, Закона о заштити
потрошача и Закона о
волонтирању
Израђен Водич за транспарентно
финансирање удружења и
других организација цивилног
друштва из средстава буџета
локалних самоуправа; одржано
пет (5) скупова на којима су
учесницима представљени
маханизми транспарентног
финансирања из буџета
Републике Србије и прописи
којима су регулисани
(Крагујевац, Сомбор, Београд,
Ниш и Ужице); штампано
издање достављено свим
јединицама локалне самоуправе;
електронско издање објављено
на интернет презентацији
Канцеларије
Израђена упоредно-правна
анализа и анализа домаћег
правног оквира који дефинише
механизаме и методе сарадње
државних и јавних институција
са организацијама цивилног
друштва; креиран нацрт
подзаконског акта којим се
дефинишу стандарди сарадње
организација цивилног друштва
и јавне управе и стандарди
партиципаторног процеса:
„Смернице за укључивање
организација цивилог друштва у
процес доношења прописа“
Запослени у Канцеларији за
сарадњу са цивилним друштвом
стекли су потребна знања о
програмирању, управљању и
мониторингу фондова Европске
уније, механизмима сарадње
државе и организација цивилног
друштва, припреми и примени
прописа, јавним финансијама;
настављен је процес стручног
усавршавања, и размене
искустава са другим сродним
институцијама у региону и шире
Унапређено коришћење,
програмирање и управљање
претприступним фондовима
Европске уније за подршку
цивилном друштву; унапређена
сарадња између органа државне
управе и организација цивилног
друштва у процесима
евроинтеграција
Осигурано учешће организација
цивилног друштва из Србије у
програму „Европа за грађане и
грађанке“; организовано шест

01

1.750.000
RSD

/

01

6.900.000
RSD

/

01

1.450.000
RSD

/

01

6.900.000
RSD

/

01

5.800.000
RSD

/

743

заједнице Европске
уније

8.

Пројекат: Осигурање
ефективног учешћа
организација цивилног
друштва у коришћењу и
програмирању
претприступних
фондова Европске уније

9.

Пројекат: Унапређивање
сарадње између органа
државне управе и
организација цивилног
друштва у области
евроинтеграција

инфо сесија у свим регионима
Србије: Лесковцу, Тополи,
Београду, Новом Саду, Новом
Пазару и Зајечару; седам
пројеката из Србије добило
средства у износу од 487.400,00
евра; подигнути капацитети
организација цивилног друштва
да учествују у програмима
заједнице Европске уније
Спроведен мониторинг 12
суфинaнсирaних прojeкaтa
oргaнизaциja цивилнoг друштвa
кojи су пoдржaни у oквиру
прoгрaмa „Пoдршкa цивилнoм
друштву 2011 – 2013“; по
спроведеном јавном конкурсу
одобрено суфинансирање за 13
пројеката у укупном износу од
5.908.226,00 динара
Спроведено шест радионица на
тему: „Увод у процес преговора
о приступању Европској унији“;
Канцеларија учествовала у раду
Координационог тела за процес
приступања Европској унији и у
раду 10 преговарачких група;
повећано разумевање процеса
евроинтеграција и
претприступних преговора од
стране организација цивилног
друштва

01

470.000
RSD

/

01

900.000
RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА
ПРОПИСА

2. Директор

Мира Прокопијевић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката
прописа („Службени гласник РС”, број 89/10), Канцеларија обавља стручне послове
за потребе Владе који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу
ефеката прописа које предлажу министарстава и посебне организације, што укључује:
давање претходног мишљења на захтев предлагача прописа о потреби спровођења
анализе ефеката, о анализи ефеката прописа намењеној јавној расправи и о
потпуности садржаја приложене анализа 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; успостављање и одржавање интернет стране ради пуне доступности
информација о раду Канцеларије и омогућавања активног учешћа привредних
субјеката и грађана у регулаторној реформи; промотивне активности за спровођење
регулаторне реформе на републичком и локалном нивоу и друге послове утврђене
законом и актом Владе.

УВOД
Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту:
Канцеларија), као служба Владе, од 1. јуна 2011. године, обавља стручне послове из своје
надлежности регулисане Уредбом о Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа.
Канцеларија обавља послове и у складу са принципима зацртаним у Стратегији регулаторне
реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године (у даљем тексту: Стратегија) и
Предлогу стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2013. до 2015. године (у
даљем тексту: Предлог стратегије).
Рад Канцеларије се може пратити кроз два основна правца деловања, а то су:
1. Унапређење система анализе ефеката прописа, и
2. Регулаторне реформе
1. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Анализа ефеката прописа представља законодавну технику, или регулаторни инструмент чија је
сврха да овлашћеним предлагачима прописа помогне у анализирању потребе за доношењем прописа,
да укаже на потенцијалне позитивне и негативне, директне и индиректне ефекте које предложени
пропис може да произведе током примене, као и да помогне у формулисању прописа на такав начин
да његова примена у пракси не изазива негативне ефекте по регулисане субјекте или да нежељене
ефекте сведе на најмању могућу меру.
У овом извештају о раду Канцеларије, реч је о еx ante анализи ефеката прописа, односно
анализи ефеката прописа која се спроводи пре и/или у току израде текста нацрта закона, и представља
начин да се унапред, пре усвајања законских решења, процене потенцијални (директни и индиректни,
позитивни и негативни) ефекти нацрта закона. Еx post анализа ефеката прописа, као начин да се
сагледају стварни ефекти које пропис производи у пракси по усвајању истог, још увек није званично
уведена у законодавни процес у Републици Србији. Такође, у овом тренутку, обавеза овлашћених
предлагача прописа у Републици Србији да спроводе анализу ефеката прописа и израђују Анализу
ефеката закона као обавезан прилог уз нацрт закона који достављају на мишљење Канцеларији (у
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даљем тексту: АЕП прилог), а према члану 40. Пословника Владе РС9, односи се само на нацрте
закона који имају утицај на привредне субјекте и грађане.
Активности које Канцеларија предузима у циљу унапређења начина на који се анализа ефеката
прописа спроводи у Републици Србији и уопште целог система анализе ефеката прописа,
представљале су и највећи део активности Канцеларије у 2013. години.
1.1. Мишљења Канцеларије на АЕП прилоге достављене уз нацрте закона од стране овлашћених
предлагача прописа
Овлашћени предлагачи прописа, уз нацрте закона достављају Канцеларији на мишљење и АЕП
прилог.
Канцеларија може донети мишљење да достављени прилог АЕП:
- садржи АЕП (предлагач прописа је врло детаљно одговорио на сва питања из члана 40.
Пословника Владе и квантитативно и квалитативно представио све кључне ефекте (позитивне
и негативне, директне и индиректне) које примена прописа може да изазове грађанима и
привреди у пракси);
- садржи делимичну АЕП (предлагач прописа је пружио делимичне одговоре на сва или већину
питања предвиђених чланом 40. Пословника Владе, те пружио делимичан увид у разлоге за
доношење закона, природу и величину проблема које треба решити доношењем новог закона,
податке релевантне за сагледавање будућих потенцијалних позитивних и негативних ефеката;
другим речима, предлагач прописа је углавном испунио формалне захтеве предвиђене чланом
40. Пословника Владе, међутим достављени АЕП прилог не садржи неопходну суштинску
анализу, те квалитативне и квантитативне податке на основу којих би потенцијални
позитивни и негативни ефекти нацрта закона могли потпуније и објективније да се сагледају);
- не садржи АЕП (предлагач прописа није одговорио на већину питања предвиђених чланом 40.
Пословника Владе, те није испунио ни формалне захтеве за добијање делимично позитивног
мишљења, или је испунио формалне захтеве, али су одговори на питања такви да не пружају
ни делимичан увид у разлоге за доношење закона, природу и величину проблема које треба
решити, нити садрже било какве податке на основу којих би могли да се сагледају
потенцијални ефекти предложених законских решења), или да
- не треба да садржи АЕП (предлагач прописа је Канцеларији доставио на мишљење нацрт
закона који по својој природи и/или садржини нема утицај на грађане и привреду).
Према Плану рада Владе Републике Србије за 2013. Годину (у даљем тексту: План рада
Владе), Влада је планирала да усвоји 151 предлог закона. Од планираног броја, Влада је усвојила 44
предлога закона, а Канцеларији је на мишљење достављено 49 нацрта закона од укупног броја које је
Влада планирала да изради и усвоји предлоге у 2013. години (Табела 1.)10.

Број
планираних
предлога
закона по
ПРВ11 2013

Врста мишљења Канцеларије
Усвојено
од стране
Владе РС

Достављено
нацрта закона
Канцеларији
на мишљење

Садржи

Не
садржи

Садржи
делимичну
АЕП

Не
треба
да
садржи
АЕП
2

151
44
49
23
10
15
Табела 1.
Према Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније за 2013.
годину12, било је предвиђено да се усвоји 44 закона. Од планираног броја закона, Влада је усвојила 18

9 „Сл.
10

гласник РС“, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13
Статистика Канцеларије (www.ria.gov.rs)
11 План рада Владе
12
http://www.seio.gov.rs/dokumenta/nacionalna-dokumenta.734.html
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предлога закона, док је Канцеларији достављено на мишљење 25 нацрта закона од укупног броја
планираних закона које је требало израдити и усвојити према наведеном документу (Табела 2.).
Врста мишљења Канцеларије
Број
Достављено
Не
планираних Усвојено
нацрта закона
Садржи
треба
закона по
од стране
Не
Канцеларији Садржи
делимичну
да
НПАА13
Владе РС
садржи
на мишљење
АЕП
садржи
2013
АЕП
44
18
25
14
4
7
0
Табела 2.
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније за 2013. годину,
предвидео је, такође, усвајање и 20 закона који нису били предвиђени Планом рада Владе (Табела 3).
Канцеларији је на мишљење достављено 8 нацрта закона који нису били предвиђени Планом рада
Владе.
Врста мишљења Канцеларије
Број
планираних
Достављено
Не
Усвојено
закона по
нацрта закона
Садржи
треба
од стране
Не
НПАА 2013
Канцеларији Садржи
делимичну
да
Владе
садржи
који нису у
на мишљење
АЕП
садржи
ПРВ
АЕП
20
8
8
4
0
4
0
Табела 3.
У 2013. години, Влада је усвојила је укупно 166 предлога закона14, од чега 54% има утицаја на
грађане и привреду (Табела 4).
%
2013
Влада РС
Број усвојених предлога закона који имају утицаја
93
56%
на привреду и грађане
73
44%
Број усвојених других предлога закона
166
100%
Укупно
Табела 4.
Канцеларија је у 2013. години донела укупно 95 мишљења (Табела 5.). Од укупног броја
мишљења, 84% мишљења донето је на нацрте закона који имају утицаја на привреду и грађане.
%
2013
Канцеларија
Број мишљења Канцеларије које је донела на нацрте
80
84%
закона који имају утицаја на привреду и грађане
Број мишљења Канцеларије које је донела на друге
нацрте закона
Укупно
Табела 5.

15

16%

95

100%

За велики део осталих нацрта закона који су достављани Канцеларији на мишљење (нацрти
уговора о давању гаранција, задуживању Републике Србије, или нацрти закона којима се потврђују
различити споразуми и уговори о зајмовима, финансијски уговори, међународни споразуми,
конвенције и сл.), оцењено је, у складу са стандардима у области анализе ефеката прописа, да немају
директан утицај на грађане и привреду, те да предлагачи прописа за њих не треба да спроводе
анализу ефеката на грађане и привреду и израђују АЕП прилог.
Врста мишљења Канцеларије
Садржи АЕП

2013
33

%
35

13

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније
Број предлога закона добијен је прегледом седница Владе РС за посматрани период, на сајту Владе РС
(www.srbija.gov.rs)
14
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Садржи делимичну АЕП
Не садржи АЕП
Не треба да садржи АЕП
Σ годишње
Табела 6.

30
9
23
95

32
9
24
100%

На основу Табеле 6., закључује се да је на највећи број достављених нацрта закона у
посматраном периоду (33 нацрта закона, односно 35%) Канцеларија донела позитивно мишљење,
односно мишљење да достављени АЕП прилози садрже АЕП. На 32% нацрта закона, или у 30
случајева, Канцеларија је донела мишљење да достављени АЕП прилози садрже делимичну АЕП.
Када су у питању мишљења да нацрти закона не садрже АЕП, Канцеларија је у 2013. години донела
негативно мишљење на 9% достављених нацрта закона. Коначно, имајући у виду то да је од трећег
квартала 2013. године осетан пораст нацрта закона који су достављани Канцеларији, а који није
требало да садрже АЕП, учешће мишљења да нацрти закона не треба да садрже АЕП прилично је
високо и износи 24%.
Подаци да је за готово сваки десети нацрт закона и његов АЕП прилог који су предлагачи
прописа израдили и доставили на мишљење Канцеларији у 2013. години,оцењено да не садрже АЕП,
али и недовољно учешће АЕП прилога који су позитивно оцењени, указују на то да квалитет АЕП
прилога није на задовољавајућем нивоу. Са друге стране, податак да је готово трећина мишљења
Канцеларије таква да достављени нацрти закона и њихови АЕП прилози садрже делимичну АЕП,
говори о томе да предлагачи прописа више пажње посвећују формалним захтевима које треба да
испуне на основу члана 40. Пословника Владе, него суштинској АЕП која би могла да повећа
квалитет самих закона. АЕП прилози који су оцењени тако да садрже делимичну АЕП, по правилу не
садрже неопходну суштинску анализу ефеката, нити квалитативне и квантитативне податке на основу
којих би потенцијални позитивни и негативни ефекти нацрта закона могли потпуније и објективније
да се сагледају.
Велики број мишљења Канцеларије да достављени нацрти закона и њихови АЕП прилози
садрже делимичну АЕП може се објаснити чињеницом да је велики број нацрта закона израђен и
предложен на усвајање Влади РС и Народној скупштини по хитном поступку. Хитност поступка за
припрему и доношење већине закона, као и непоштовање рокова зацртаних у Плану рада Владе, у
великој мери су допринели паду квалитета АЕП прилога у 2013. години.
Додатни разлози који утичу на недовољан квалитет спроведених анализа ефеката закона и
АЕП прилога су: периоди у раду Владе када је законодавна активност изразито динамична; велика
флуктуација државних службеника унутар државних органа; недовољно укључивање ималаца јавних
овлашћења (какве су јавне агенције, институти, заводи, стручне организације и сл.) у спровођење
анализе ефеката закона и израду АЕП прилога. Један од битних фактора је недовољна свест о томе да
за законе који се доносе и мењају и допуњују у циљу хармонизације са европским законодавством анализа ефеката закона мора да се спроведе како би се видело у којој мери ће доношење или
мењање/допуна конкретног закона допринети одређеној области својим позитивним ефектима, и да
ли уопште решења која се транспонују у законодавни оквир Републике Србије могу да произведу
позитивне ефекте у нашим друштвено-политичким и економским околностима. Такође, имајући у
виду да се обуке службеника из анализе ефеката прописа организују у просеку два пута годишње, и
да је трајање обука ограничено на три дана (превасходно због спречености службеника да услед
свакодневних обавеза одсуствују са посла у дужем периоду), број обучених држаних службеника за
спровођење АЕП и израду АЕП прилога и даље је недовољан.
Коначно, одређени број нацрта закона које је Влада РС усвојила у 2013. години нису
достављани Канцеларији на мишљење. Међутим, ово не значи да за нацрте закона који нису
достављени Канцеларији на мишљење није рађена анализа ефеката прописа. Такође, један број
усвојених предлога закона нема утицај на грађане и привреду. Међутим, анализом који су све
предлози закона усвојени од стране Владе, долази се до закључка да одређени број предлога закона
који има изузетно значајне ефекте на грађане и привреду ипак није послат Канцеларији на мишљење
од стране надлежних предлагача прописа. Према члану 40. Пословника Владе, ако предлагач оцени
да уз нацрт закона не треба да приложи анализу ефеката закона, дужан је да то посебно образложи, а
Канцеларија о томе доноси мишљење.
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1.2. Oбукe на тему анализе ефеката прописа
Канцеларија, у сарадњи са Службом за управљање кадровима, у оквиру програма општег
стручног усавршавања државних службеника, већ дужи низ година спроводи тродневне обуке
упознавања државних службеника са процесом АЕП, као и њиховог оспособљавања да самостално
спроводе АЕП и израђују квалитетне АЕП прилоге. Међутим, током 2013. године одржана је само
једна обука (од 5. до 7. марта 2013. године), и том приликом обучено је 14 државних службеника.
Обука обухвата, пре свега, упознавање државних службеника са формалним захтевима које
овлашћени предлагачи прописа морају да испуне према члану 40. Пословника Владе, анализу корака
који морају бити предузети како би се спровео свеобухватан процес АЕП, као и упутства на који
начин израдити добар и квалитетан АЕП прилог.
На овај начин, Канцеларија одржава континуитет обуке државних службеника о процесу
спровођења АЕП и изради АЕП прилога, који је успоставио некадашњи Савет за регулаторну
реформу привредног система Републике Србије. Међутим, процес обуке државних службеника, не
завршава се на формалним обукама. Наиме, запослени у Канцеларији у сталној су комуникацији са
државним службеницима који су већ прошли обуку, или имају жељу да похађају обуку о АЕП у
наредном периоду. Поред тога, запослени у Канцеларији имају свакодневне неформалне
консултације са предлагачима прописа у циљу додатне едукације државних службеника. На овај
начин, предлагачи прописа имају прилику да на најнепосреднији могући начин, на примерима нацрта
закона које у датом тренутку израђују, добију све потребне информације и упутства која им
омогућавају да спроведу АЕП на ваљан начин, те израде добар извештај о спроведеној АЕП. У 2013.
години, Канцеларија је послала додатне инструкције и додатно обучила државне службенике и
ангажоване експерте који су спроводили АЕП и израђивали АЕП прилоге на преко 10 нацрта закона
(укључујући и нацрте закона који уређују заштиту потрошача, робне берзе, посебна овлашћења ради
ефикасне заштите права интелектуалне својине, измене и допуне Закона о инвестиционим
фондовима, измене и допуне Закона о здравственој заштити, робне резерве, јавно информисање и
медије, факторинг, рачуноводство, ревизију, и др.).
Коначно, Канцеларија самостално организује и спроводи обуке на тему анализе ефеката
прописа свим заинтересованим странама које покажу интересовање да се упознају са процесом
анализе ефеката прописа. У 2013. години, Канцеларија је у сопственој организацији, у својим
просторијама, одржала једнодневну обуку запосленима из Центра за високе економске студије (у
новембру 2013. године). Такође, Канцеларија је одржала једнодневни семинар на тему анализе
ефеката прописа у Народној скупштини (у фебруару 2013. године) члановима Одбора за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава и осталим запосленима у Народној
скупштини. Овај семинар организован је у склопу Пројекта јачања капацитета Народне скупштине уз
подршку УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања.
Канцеларија је предузимала и друге мере у циљу повећања институционалних и кадровских
капацитета за спровођење регулаторне реформе у Републици Србији. Једна од њих је предузимање
потребних мера у циљу израде методологије за спровођење анализе ефеката прописа. Ова
методологија ће, са једне стране, овлашћеним предлагачима прописа додатно приближити и
олакшати спровођење анализе ефеката закона и нарочито израду АЕП прилога, те им омогућити да
кроз израду детаљнијих и свеобухватнијих анализа дођу до квалитетнијих законских решења, а са
друге стране ће утицати на значајно подизање капацитета Канцеларије за контролу квалитета АЕП
прилога.
2. РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА
2.1. Спровођење свеобухватне регулаторне реформе прописа
Канцеларија је преузела послове из Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа (у
даљем тексту: Јединица за спровођење СРП). Надлежност Јединице за спровођење СРП била је
једнократно и свеобухватно стављање ван снаге или измена прописа који су превазиђени и/или
штетни за привреду. Јединица за спровођење СРП дала је Влади на усвајање, 2009. године, укупно
340 препорука за измену прописа који непотребно компликују пословање.
Канцеларија, у складу са својим надлежностима, континуирано прати стање нереализованих
препорука Свеобухватне реформе прописа и ажурира базу података, тако да у сваком тренутку може
да се утврди колико препорука је остало надлежним органима да реализују. Закључно са 31.
децембром 2013. године, у поступку спровођења било је још 10 препорука, док је број неспроведених
препорука износио 53.
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Неке од неспроведених препорука су системског карактера, као што су успостављање
једношалтерског система на републичком нивоу за посредовање у поступку прибављања
грађевинских дозвола, а према локалној самоуправи и другим надлежним инстанцама, или увођење
једношалтерског система у поступку у коме се остварује право на повраћај више плаћених доприноса.
Са друге стране, неке системске препоруке су у поступку спровођења, као што је реформа
инспекција.
2.2. Сарадња са привредним субјектима и грађанима
Канцеларија прикупља и обрађује иницијативе привредних субјеката, других правних лица и
грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу. Такође, у случају потребе,
Канцеларија се обраћа надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа.
У том циљу, значајно је унапређена интернет страна Канцеларије. Јавности су учињене
доступним све информације о Канцеларији и мишљењима Канцеларије на АЕП прилоге
(www.ria.gov.rs), као и приручник за вршење АЕП. На овакав начин омогућено је повећање
транспарентности не само рада Канцеларије, већ и процеса доношења закона у целини (нарочито кроз
објављивање нацрта закона, образложења и АЕП прилога које предлагачи прописа достављају
Канцеларији на мишљење).
Тренутно је у процесу израде део интернет стране који ће омогућити бољу комуникацију и
интерактивност између Канцеларије и свих страна заинтересованих за процес регулаторне
реформе, и који ће нарочито унапредити комуникацију са приватним и цивилним сектором, односно
МСП и грађанима. Наиме, МСП и грађани ће бити у прилици да путем интернет стране Канцеларије
пријављују административне препреке које им онемогућавају ефикасно пословање и/или отежавају
свакодневне активности, а које би се могле отклонити укидањем, изменама и/или допунама важећих
закона, или пак - доношењем нових. Основа за даље прикупљање иницијатива грађана и привреде
јесте база препорука која се већ налази на интернет страни Канцеларије, а која садржи како
препоруке за боље услове пословања које је формулисала Јединица за спровођење СРП, а које још
увек нису спроведене или су у поступку спровођења, тако и препоруке Националне алијансе за
локални економски развој и Савета страних инвеститора.
Канцеларија је израдила и упутство за примену Теста утицаја на мала и средња предузећа (у
даљем тексту: МСП тест) и исто објавила на својој интернет страни. Сврха МСП теста је да помогне
овлашћеним предлагачима прописа да изврше процену утицаја нових регулаторних решења на мала и
средња предузећа како би се избегло њихово несразмерно оптерећење. Конкретно, МСП тест треба да
омогући разматрање да ли су алтернативна регулаторна решења одговарајућа за мала предузећа (на
пример, поједностављене контроле и мање учестала извештавања регулаторним телима), разматрање
да ли мала предузећа могу делимично или у потпуности бити изузета од увођења нових захтева, и
квантификовање годишњих трошкова предложених решења на микро, мала и средња предузећа.
Службеници Канцеларије стоје на располагању свим заинтересованим лицима у случају било каквих
додатних појашњења везаних за спровођење МСП теста. Овакав начин омогућује свима да на
једноставан и лако доступан начин ураде МСП тест чији резултати представљају један од кључних
елемената које треба да садржи АЕП.
На интернет страни Канцеларије постављен је и калкулатор за израчунавање
административних трошкова методом стандардног трошка. Сврха овог калкулатора је да омогући
свим заинтересованим лицима да примене овај калкулатор на обрачунавање трошкова било које
административне процедуре коју намеће било који пропис.
2.3. Регулаторна реформа на локалном нивоу
Једна од веома значајних активности Канцеларије јесте учешће у спровођењу регулаторне
реформе на локалном нивоу. Канцеларија остварује континуирану сарадњу са представницима
локалне самоуправе и константно пружа подршку у настојањима обезбеђења што квалитетнијег
регулаторног окружења, као и свеукупног побољшања положаја локалних самоуправа.
Као једна од најзначајних активности Канцеларије у овој области издваја се учешће
Канцеларије, као члана Заједничког саветодавног одбора Програма, у два трогодишња пројекта која
се реализују у организацији Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина
Србије (СКГО). Први се тиче Унапређења пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну
реформу и остварује уз кооперацију ОПТИМУС - Центра за добро управљање и Краљевине Шведске,
а у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (SALAR). Циљ овог пројекта је
успостављање квалитетних основа за стварање подстицајног пословног окружења у одређеном броју
локалних самоуправа и градова, које би допринело економском развоју, повећању приватних
инвестиција и смањењу незапослености. То се нарочито односи на укидање компликованих и
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непотребних административних процедура, на увођење поједностављених и јефтинијих
административних поступака и процедура, као и на повећање транспарентности и ефикасности јавне
администрације на локалном нивоу. Једна од значајних мера јесте увођење израде поједностављене
Анализе ефеката прописа, као пратећег документа општих аката локалних самоуправа који имају
утицај на грађане и привреду, чиме би се значајно утицало на подизање квалитета прописа. Пројекат
се реализује посредством две компоненте: спровођења системске регулаторне реформе пословних
административних поступака и увођење система анализе ефеката прописа у одабране градове и веће
општине, и развоја, спровођења и дисеминације модела за одабране групе поједностављених
административних процедура за мање општине.
Други пројекат, под називом Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских
интеграција, се реализује захваљујући финансијској подршци Швајцарске организације за економску
сарадњу (SECO). Овај пројекат има за циљ подизање капацитета локалних самоуправа у процесу
приступања Републике Србије Европској унији, са фокусом на јачању демократије, равномерном и
одрживом развоју локалне самоуправе и ближим везама са ЕУ. Програм чине четири засебне области:
приступање Србије Европској унији и импликације на локални ниво власти, заштита животне
средине, родна равноправност на локалном нивоу, и унапређење регулаторног оквира за повољније
пословно окружење.
2.4. Стратешки оквир за регулаторну реформу у Републици Србији
Текст предлога нове Стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2013.
– 2015. године (у даљем тексту: Предлог стратегије), као и Акциони план за спровођење ове
стратегије мењани су и допуњавани у више наврата током 2013. године, од стране запослених у
Канцеларији. Ове измене и допуне уследиле су као резултат усаглашавања са коментарима чланова
Радне групе за унапређење законодавног процеса основане при Канцеларији за европске интеграције.
Текст Предлога стратегије и Акционог плана налази се на интернет страни Канцеларије.
3. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
3.1. Обуке запослених у Канцеларији
Запослени у Канцеларији интензивно су се обучавали током 2013. године, нарочито на тему
законодавног процеса и управљања у јавном сектору. Наиме, четворо запослених успешно је
завршило Програм обуке предавача за законодавни процес који је организовала Служба за
управљање кадровима у сарадњи са Министарством правде и државне управе, уз подршку ГИЗ
Пројектa за правну реформу и Немачке Академије за државну управу BAKöV. У периоду од маја до
децембра 2013. године, реализовано је пет модула обуке кроз које су унапређени капацитети
запослених у Канцеларији за припрему и реализацију обука у области законодавног процеса, те
унапређен досадашњи програм обуке за анализу ефеката прописа, кроз усавршавање постојећих
знања из области законодавног процеса и развијање тренерских вештина.
Четворо запослених у Канцеларији успешно су завршили и тренинг у области менаџмента за
државне службенике који раде у републичким институцијама, а који је спровео Српски менаџмент
центар уз подршку УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања. Циљ пројекта био је јачање
постојећих лидерских потенцијала и управљачких капацитета руководилаца у одабраним
институцијама у Републици Србији. Током маја и јуна 2013. године, одржано је четири модула који
су обухватали низ тренинга и семинара на теме као што су стратешко планирање, доношење одлука и
одређивање приоритета, управљање пројектима, ефикаснија примена прописа, развој људских
ресурса и управљање комуникацијама.
Запослени у Канцеларији редовно похађају обуке које организује Служба за управљање
кадровима у оквиру програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе. У току 2013. године, запослени у Канцеларији похађали су 13
различитих обука, семинара и радионица.
3.2. Учешће Канцеларије у радним групама
У складу са својим делокругом рада, а у циљу унапређења регулаторне реформе и целокупног
законодавног процеса, Канцеларија је у току 2013. године учествовала у раду Рaдне групе за
унапређење зaкoнoдaвнoг прoцeсa у Рeпублици Србиjи у оквиру ГИЗ прojeктa „Пoдршкa спрoвoђeњу
прaвних рeфoрми у Рeпублици Србиjи“. Циљ прojeктa je унaпрeђењe прaвнoг и институциoнaлнoг
oквирa зa jaчaњe влaдaвинe прaвa и eкoнoмски рaзвoj.
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Представници Канцеларије су учествовали у раду Радне групе за израду Акционог плана за
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013 – 2018. године, у делу
превенције корупције. Нацрт стратегије израдило је Министарство правде и државне управе.
3.3. Кoнфeрeнциje и скупови
Канцеларија редовно прати рад других државних органа, јавне расправе везане за актуелне
нацрте закона и различите конференције и округле столове, а све у циљу праћења и унапређења
законодавног процеса и промоције регулаторне реформе. У посматраном периоду представници
Канцеларије учествовали су на више од 20 различитих скупова.
3.4. Еврoпскe интeгрaциje
Канцеларија редовно доставља прилоге за Извештај Европске комисије о напретку Србије.
Такође, Канцеларија је достављала прилоге о испуњености препорука Европске комисије садржаних
у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012.
годину, и реализацији предвиђених мера у 2013. години.
Представници Канцеларије су као чланови секторске радне групе за реформу јавне управе
учествовали у изради и ревизији планског документа Национални приоритети за међународну помоћ
за период 2014-2017. године са пројекцијама до 2020. године, који садржи секторски дефинисане
циљеве, приоритете и мере, те и у припреми индикатора за део који се односи на анализу ефеката
прописа.

3.5. Учешће на локалним и регионалним пројектима
Канцеларија је у току 2013. године својим знањем и искуством дала допринос већини
пројеката који се спроводе на тему регулаторне реформе, законодавног процеса и европских
интеграција у Републици Србији. Представници Канцеларије одржали су бројне састанке са
експертима ангажованим на различитим пројектима финансираним од стране донатора међународне
помоћи у Републици Србији, укључујући пројекте као што су Саветодавни центар за европска и
правна питања, Управљање јавним политикама и друге. Циљ посета експерата био је упознавање
постојећег стања у горе наведеним областима, упознавање кључних актера у процесу регулаторне
реформе и постављање и анализа приоритета којим би ови пројекти могли да се баве.
Канцеларија је активно учествовала у програму посета стручњака из Грчке, задужених за
компоненту 2 Тwinning пројекта Јачање капацитета Народне скупштине Републике Србије у процесу
европских интеграција.
3.6. Програм стажирања
Кaнцeлaриja је током 2013. гoдинe учeствoвaлa у прojeкту Боља радна управа кроз програм
радних пракси који је спровела Београдска отворена школа, уз подршку УСАИД-овог Пројекта за
боље услове пословања.
Циљ програма је обучавање младих стручњака за рад у државним институцијама у Републици, које су
од значаја за развој предузетништва. Изабрани практиканти су кроз менторски програм и додатну
обуку унапредили не само стручна знања већ су добили и прилику да учествују у унапређивању рада
органа државне управе. Практиканти су обављали праксу у девет институција од маја до новембра
2013. године. Поред тога, организоване су и додатне обуке у вези са радом државне управе,
европским интеграцијама и законодавном процесу које су одржали стручњаци из институција у
којима су практиканти обављали праксу. Канцеларија је у посматраном периоду имала једног
практиканта.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

2. Директор

Милош Тодоровић

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.

Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније (у даљем
тексту: Канцеларија) обавља стручне послове за потребе Владе, а у сарадњи са другим државним
органима 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.
У току 2013. године обављене су следеће активности:
- Канцеларијски простор
Владе Републике Србије је у току 2013 . године доделила Канцеларији нови
канцеларијски простор у Немањиној бр. 4, где преселила у августу месецу. Тиме су се стекли
услови за запошљавање ревизора;
- Запошљавање и обуке запослених
У току 2013. године Канцеларија је запослила 10 особа ( 6 запослених примљени су на
неодређено време, 4 особе су примљена по основу уговора о привремено-повременим пословима),
а један запослени је раскинуо радни однос. До 31. децембра 2013. године у Канцеларији је
запослено 14 особа (10 стално запослених и 4 по основу уговора о привремено-повременим
пословима). Сви запослени Канцеларије похађали преко 65 обука у току 2013. године;
- Правни основ
У децембру 2013. године усвојена је Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања
програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА),
(„Службени гласник РС”, број 113/13), у складу са препоруком Европске комисије, а на иницијативу
Канцеларије. Уредбом су дефинисана права и обавезе Канцеларије, односно делокруг рада. Доношењем
ове уредбе отклоњен је “висок ризик” из Извештаја ревизора Генералног директората за проширење
Европске Уније;
- Приручник за ревизију и остали акти Канцеларије
У току године донет је Приручник за ревизију, у сарадњи са SIGMA консултантима којим се
дефинише начин и поступак ревизије. У складу са правилима о ревизији Европске уније, а у сарадњи са
консултантима ангажованим на пројекту “Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система
управљања средствима Европске уније” припремљени су следећи акти :
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1. Стратегија развоја Канцеларије за период од 2014. до 2016 године,
2. Годишњи план ревизије за 2014. Годину,
3. Анализа обима посла за 2014. Годину,
4. План обуке запослених ;
- Сарадња са Канцеларијама (Audit Authority Office of EU Funds ) у региону
Успостављена је ближа сарадња са канцеларијама у Републици Хрватској, Републици Македонији,
Републици Бугарској и Румунији и одржани су састанци/обуке у циљу преношења искуства из ових
земаља;
- Пројекат “Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније”
У септембру 2013. године започет је пројекат “Подршка изградњи капацитета Канцеларије за
ревизију система управљања средствима Европске уније” финансиран од стране Европске уније, чији су
циљеви подршка Канцеларији, обуке запослених на радном месту, радионице и пилот ревизије;
- Ревизија CBC програма
У току 2013. године извршена је ревизија система и операција програма:
1. CBC Србија – Бугарска
У априлу 2013. године извршена је ревизија операција. Узорак је обухватао четири пројекта која
су ревидирала четори ревизора. Ревизија је обухватала преглед документације у просторијама првостепене
контроле у Министарству финансија, као и преглед документације код корисника у Зајечару и Сурдулици.
Ревизори су послали попуњене радне папире у предвиђеном року.
У октобру 2013. године извршена је системска ревизија од стране једног ревизора. Ревизија је
обухватала потврђивање прошлогодишњих налаза;
2. CBC Србија – Румунија
У фебруару и март 2013.године извршена је ревизија пројеката Програма прекограничне сарадње
Румунија−Србија. Узорак је обухватао 45 пројеката. Ревизију су извршили ревизори Канцеларије
самостално као и у комбинованом тиму са ревизорима из Румуније. Ревизијом пројеката обухваћени су
пројекти из пограничног подручја републике Србије. Ревизија је обухватала преглед документације и
преглед набављених роба или извршених радова код корисника средстава.
У октобру и новембру 2013. године извршена је ревизија система Програма прекограничне
сарадње Румунија−Србија. Ревизија је обављена у Темишвару у ЈТS-у у трајању од две радне недеље, где
су ревизори Канцеларије радили у комбинованом тиму са ревизорима из Румуније. Ревизија је настављена
у Београду, у трајању од две недеље у Министарству финансија, Групи за послове првостепене контроле
као и Канцеларији за европске интеграције. Писање извештаја ревизије за Програм Румунија−Србија је у
надлежности ревизорског тела из Румуније. Ревизори наше Канцеларије су учествовали у писању налаза
који се односе на кориснике са територије Републике Србије;
3. CBC Србија – Мађарска
У априлу 2013. године извршена је ревизија операција. Узорак је обухватао 5 пројекaтa. У ревизији
програма, Канцеларија је имала улогу посматрача с обзиром да је ревизију обављала госпођа Вера Ступар
у име компаније „Hydea Consulting” Ltd, Будимпешта, која је екстерно ангажована од стране мађарске
канцеларије за ревизију. Ревизија је обухватала преглед документације у просторијама првостепене
контроле у Министарству финансија, као и провере корисника на терену и обављена је од стране једног
екстерног ревизора и два ревизора из Канцеларије. Писање Извештаја ревизије, по правилима програма, је
била обавеза екстерног ревизора. Канцеларија је дала мишљење на Извештај ревизора.
У јулу 2013. године извршена је ревизија система. Узорак је обухватао 20 пројекaтa. У ревизији
програма, Канцеларија је имала улогу посматрача с обзиром да је ревизију обављала госпођа Вера Ступар
у име компаније „Hydea Consulting” Ltd, Будимпешта која је екстерно ангажована од стране мађарске
канцеларије за ревизију. Ревизија је обухватала преглед документације у просторијама првостепене
контроле у Министарству финансија и обављена је од стране једног екстерног ревизора и два ревизора из
Канцеларије. Писање Извештаја ревизије, по правилима програма, је била обавеза екстерног ревизора.
Канцеларија је дала мишљење на Извештај ревизора;
4. CBC Србија – АDRIATIC
У априлу 2013. године извршена је ревизија операција. Узорак је обухватао један пројекат. У
ревизији јадранског програма, Канцеларија је имала улогу посматрача обзиром да је ревизорска кућа
Ernst&Young екстерно ангажована од стране италијанске канцеларије за ревизију. Ревизија је обухватала
преглед документације у просторијама првостепене контроле у Министарству финансија и обављена је од
стране једног ревизора из Канцеларије и једног екстерног ревизора. Писање ревизорског извештаја, по
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правилима програма, је била обавеза екстерног ревизора, а Извештај је потписан од стране ревозора
посматрача.
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државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

2. Директор

Александар Вулин, министар без портфеља

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију („Службени гласник
РС”, број 75/12), 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.

Почетком 2013. године покренута је иницијатива у вези са откупом вишка пољопривредних
производа на територији АП Косово и Метохија и припремљен је Програм расподеле и коришћења
подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија у 2013. години,
који је усвојен Закључком Владе 05 Број: 401-6840/2013 од 9. aвгуста.2013. године.
Канцеларија за Косово и Метохију (у даљем тексту: Канцеларија) је 9. октобра 2013. године
донела Одлуку о спровођењу поступка Јавне набавке добара – ситна пољопривредна механизација и
остала опрема од стране више наручилаца, општина: Исток, Пећ, Ново Брдо, Србица, Ораховац,
Штрпце, Косовска Каменица, Витина, Гњилане и Липљан. Спроведена је Јавна набавка добара – семе
поврћа и саднице воћа од стране више наручилаца, општина: Исток, Србица, Ораховац, Штрпце,
Косовска Каменица, Гњилане и Липљан.
Пружана је и помоћ заинтересованим социјално угроженим и расељеним лицима око
комплетирања документације и регистрације пољопривредних газдинстава. Закључно са
31.мартом.2013. године, до када је био рок за пријаву у текућој години на простору Косова и
Метохије регистровано је 6.209 пољопривредних газдинстава од чега 6.200 индивидуалних
газдинстава, шест предузећа, две Земљорадничке задруге и једно правно лице.
Током извештајног периода Канцеларија је у циљу реализације Закључка Владе 05 Број: 46178/2013 од 24. јануара 2013. Године, којим је одређена за корисника покретних ствари стечених у
јавну својину Републике Србије, у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, припремила Програм расподеле ових покретних ствари чија је вредност утврђена
актима Министарства финансија – Пореске управе на 13.648.379,02 динара.
Расподела покретних ствари вршена је на два начина, у зависности од врсте покретних ствари
и то:
- кроз расподелу социјално угроженим лицима са пребивалиштем на територији АП Косово и
Метохија, и
- кроз расподелу производне и услужне опреме за развој привреде на територији АП Косово и
Метохија.
Канцеларија је током године пружала правну помоћ лицима са територије КиМ у 258 нових
случајева. Као пример пружања правне помоћи наводимо да је Канцеларија доношење Закључка
Владе 05 брoj: 71-8731/2013 од 14. октобра 2013. године којим се налаже Републичком јавном
правобранилаштву да обустави парнични поступак који је пред Основним судом у Чачку покренут
од стране РЈП против породице полицајца Чедомира Петковића погинулог на КиМ у терористичком
нападу 1999. године за повраћај новчане накнаде добијене на име нематеријалне штете због
претрпљених душевних болова. Канцеларија за КиМ је иницирала наведени закључак како се
породици Петковић не би наносила додатна душевна бол.
Канцеларија је током године наставила са пружањем помоћи лицима српске и неалбанске
националности против којих се код Привремених институција самоуправе КиМ воде монтирани
кривични поступци за наводно почињена тешка кривична дела током оружаних сукоба на КиМ.
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Канцеларија се по питањима хапшења Срба за ратне злочине константно обраћала ЕУЛЕКС-у,
ЕУЛЕКС панела за људска права, УНМИК-У, ОЕБС-у и Специјалном представнику ЕУ на КИМ и
указивала на неоснована и политички мотивисана хапшења Срба на КиМ док истовремено ЕУЛЕКС
обуставља истраге за злочине почињене над Србима, као што су убиство у Гораждевцу, Старом
Грацком, Ниш Експрес и др. Породицама ухапшених Александру Булатовићу из Косова Поља,
Јовици Дејановићу из Прилужја, Ђорђу Бојковићу из Бабиног моста, Милојевић Драгану, Миодрагу
Ралићу, Небојши Јовићу, Авнију Краснићију, Марјану Илинчићу, Зорану Чавићу из Косовске
Митровице и Момчилу Стајићу из Гњилана, Зорану Ђуришићу из Дечана пружана је финансијска
помоћ за ангажовање адвоката у предметним судским поступцима. Канцеларија је финансирала
одбрану 11 Срба из Лепосавића ухапшених на Божић 2013. године приликом литургије у манастиру
Грачаница који су претрпели тортуру од стране Косовске полиције услед наводног кршења јавног
реда и мира. Наведени лица су на основу решења Основног суда у Приштини од 10. јануара 2013.
години ослобођени прекршајне одговрности. Канцеларија је током године финансирала и
професионалну одбрану Живорада Јовановића, Ненада Стојковића и Витомирке Гавриловић из
Партеша, Љубинка Караџића из Грачанице, Златкa Лазићa и Бобанa Станојевићa из Липљана и Лазе
Лазића из Штрпца, који су ухапшени од стране КПС-а дана 30. октобра 2013. Године, против којих
су покренути монтирани кривични поступци на КиМ од стране Приштине због наводног вршења
притисака на бираче да гласају за Грађанску листу “Српска” на локалним изборима новембра и
децембра 2013. године на КиМ.
Канцеларија је током године предузела активности на прикупљању и обради података о
имовини Републике Србије, имовини јавних предузећа и привредних субјеката на територији АП
КиМ од надлежних органа као што је Републичка дирекција за имовину, Републички геодетски завод,
Привредна Комора Србије и др, у циљу припреме поступака за заштиту наведене имовине од
нелегалне својинске трансформације на КиМ. Истовремено је у оквиру Канцеларије формирана
прелиминарна база података која садржи прикупљене информације о имовини. Канцеларија је такође
започела активности на припреми преговора Републике Србије са Привременим институцијама
самоуправе на КиМ посредством ЕУ и евентуално других надлежних међународних организација по
питању имовине Републике Србије, привредних субјеката и приватне имовине Срба и неалбанаца на
КиМ. Сачињен је Нацрт преговарачког оквира за будуће преговоре Републике Србије са
Привременим институцијама самоуправе на КиМ посредством ЕУ, по питању имовине на КиМ.
Канцеларија је пружала помоћ социјално најугроженијем становништву Аутономне покрајине
Косово и Метохија. У складу са Програмом, Kанцеларија исплаћује социјалну помоћ породицама
повратника, помоћ породицама отетих и несталих лица и једнократну помоћ. У циљу подршке
одрживом повратку и опстанку на КиМ, Канцеларија је спроводила активности у области
евидентирања стања и потреба, изради програма, пројеката, обезбеђењa локација за градњу,
инвестиционо-техничке документације и праћењa реализације започетих и нових пројеката изградње
и реконструкције стамбених јединица за повратнике, интерно расељена лица и социјално угрожене
категорије становништва. На територији 15 општина на КиМ реализовано је 467 захтева корисника
помоћи у грађевинском материјалу, изграћено и реконструисано је 10 кућа, изграћено је 40 станова у
четири стамбене зграде у Косовској Митровици, Звечану, Прилужју и Гораждевцу. За наведене
намене трансферисана су средстава у износу од 138.593.029 динара општинама на КиМ.
Канцеларија је финансијски и логистички подржала 38 организованих посета Косову и
Метохији за 2.346 интерно расељених лица. За наведене намене опредељена су средства у износу од
6.923.155,00 динара.
У сарадњи са УНХЦР-ом, Канцеларија спроводи поступак регистрације потенцијалних
повратника. Током 2013. године регистровано је 113 породица са 403 члана домаћинства, а у истом
периоду на КиМ се вратило 226 лица.
Канцеларија је проследила више од 90 писама УНМИК-у, Специјалном представнику ЕУ и
Мисији ОЕБС на КиМ, ЕУЛЕКС-у, као и представницима страних амбасада, канцеларијама
међународних организација са седиштем у Београду, верским заједницама, а о свему је обавештавано
и Министарство спољних послова од кога је тражено, у већини случајева, да се обавесте чланице
Савета безбедности као и Генерални секретар Уједињених нација.
Више од 30 протестних писама послато је на адресе међународних мисија на КиМ, и то
поводом забране уласка, задржавања на административним прелазима Кончуљ и Мердаре,
неодговарања и одбијања посета, претресања пратње министра, одлуке привремених институција
самоуправе о неодобравању пратње од стране косовске полицијске службе приватним лицима
приликом посета КиМ и др.
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Обрађено је 220 захтева за пратњу и то, у оквиру обезбеђивања полицијске пратње за посете
Косову и Метохији, 137 за званичнике Владе Републике Србије и друге органе државне управе, 62
захтева за директора/министра Александра Вулина, 68 за пратњу приватних лица који подразумевају
удружења расељених лица, туристичке агенције, невладине организације, медије и др.
На 58. Међународном сајму књига, одржаном од 20. до 27. октобра 2013. године у оквиру
пратећег програма Канцеларије, под називом „Косово и Метохија на 58. Међународном београдском
сајму књига“, представљено је музичко, плесно, сценско и филмско стваралштво Срба на Косову и
Метохији. Организован је концерт студената Факултета уметности из Звечана, изведена је представа
Народног позоришта Приштина, премијерно је приказан филм „Позориште из кутије за ципеле“ у
продукцији „Српског слова“ из Чаглавице, презентован је фундус народне ношње КУД „Копаоник“
из Лепосавића и др. Представљено је издаваштво и културна делатност Косова и Метохије. У преко
50 програма које је организовала Канцеларија учествовало је преко 800 стручњака, експерата,
интелектуалаца, црквених великодостојника, издавача, и уметника из целе Србије.
Канцеларија је у оквиру области рада која се односи на образовање, здравство, животну
средину и спорт, током извештајног периода пружала континуирану подршку обезбеђивања услова за
рад.
Спроведена је Акција братимљења између општина и градова Косова и Метохије и општина и
градова из Републике Српске, 22. марта 2013. године. Потписивањем "Повеље о намерама"
омогућено је повећано присуство свих српских институција на Косову и Метохији и јасна потврда
територијалног интегритета државе Републике Србије.
У сарадњи са Универзитетом Приштина са седиштем у Косовској Митровици и
Конференцијом академија струковних студија Србије, Канцеларија је покренула програм доделе
новчане помоћи најуспешнијим студентима високошколских установа на АП КиМ, у оквиру којег је
додељена новчана помоћ студентима високошколских установа на АП КиМ, а према критеријумима
утврђеним конкурсом за доделу новчане помоћи. Новац за ову намену Канцеларија је обезбедила
донацијом привредних субјеката.
Манифестацију „Мала матура-велико срце“ коју традиционално организује Канцеларија,
одржана је у Београду у периоду од 17. до 21. маја 2013. године, када је боравило око 1100 малих
матураната са КиМ. Петодневни боравак малих матураната имао је за циљ успостављање трајних
веза основних школа Београда и основних школа са КиМ, повезивање генерације ученика и
упознавање главног града.
Након доношења Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Привремених органа у оквиру
локалне самоуправе на територији АП Косово и Метохија као и Решења о именовању председника и
чланова Привремених органа у 22 општине на територији АП Косово и Метохија (укупно 132
новоименована лица, која у већини случајева нису имали искуства у раду у државним органима),
пружана је правна помоћ новоименованим лицима приликом преузимања права и дужности од
разрешених председника општина, односно координатора, као и друге врсте стручне помоћи.
Канцеларија је активно учествовала у припремању локалних избора на КиМ који су одржани у два
круга, 3. новембра 2013. и 1. децембра 2013. године, са поновљеним гласањем у Косовској
Митровици 17. новембра 2013. године и у Партешу 15. децембра 2013. године. У сарадњи са
Комесаријатом за избеглице пружана је стручна помоћ општина у припремању документације за
наведене изборе, као и у припреми бирачких спискова.
Активно је пружана подршка унапређењу и побољшању рада Јавног предузећа за развој и
унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини
Косово и Метохија , „Мрежа - Мост”.
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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)
Члан 7. Закона о
буџету Републике
Србије за 2013. годину
(„Службени гласник
РС”, бр. 114/12 и
59/13) 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

2.

Закључак: 05 број:
401-1362/2013 од 22.
фебруара 2013. године

3.

Закључак: 05 број:
401-1690/2013 од 14.
марта 2013. године

4.

Закључак: 05 број: 4016840/2013 од 9. августа
2013. године

Опис

III

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Основано Привредно
друштво са ограниченом
одговорношћу за стратешки
откуп и дистрибуцију
пољопривредних производа
„Метохија“ са седиштем у
Косовској Митровици

Референтни
документ
V

27/13
22 март

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

Прихвата се Програм за
исплату помоћи социјално
најугроженијем становништву
на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија
у 2013. години

/

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

Усваја се Програм распореда
и коришћења средстава за
субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама, намењених
јавном предузећу „МрежаМост” за 2013. годину

/

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

Програм расподеле и
коришћења подстицајних
средстава за развој
пољопривреде на подручју
АП Косово и Метохија у 2013.
години.

/

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

Назив

I

Резултат

II

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансир
извршења
ања
III

Референтни
документ
IV

1.

Програм:
Подршка
самозапошљавању и
развоју
предузетништва на
подручју АП КиМ са
већинским српским
становништвом

Повећан број регистрованих
предузећа у срединама са
већинским српским
становништвом; повећан број
запослених у срединама са
већинским српским
становништвом; повећан број
активних пољопривредних
газдинстава у срединама са
већинским српским
становништвом

01

40.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

1.1.

Пројекат:
Подршка
оживљавању
пољопривреде на
подручјима са
већинским српским
становништвом на
територији АП КиМ

Више од 1000 регистрованих
пољопривредних газдинстава

01

40.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

2.

Програм:
Обнова и развој
инфраструктуре на
територији АП КиМ

Изграђено, санирано,
реконструисано и/или
асфалтирано најмање 24.500
метара локалних путева у
селима и насељима са већинским
српским становништвом на КиМ
у вредности од 42.000.000,00
динара; уклоњене дивље
депоније на површини од
најмање 6700 m2; унапређен
систем канализационе и
водоводне мреже у дужини од
најмање 4500 метара; уређено
најмање 2200 m2 јавних
површина; изграђено најмање
три спортска терена чија
вредност не прелази
26.500.000,00 динара; уређено
и/или опремљено најмање 11.000
m2 објеката од јавног значаја у
срединама са већинским
српским становништвом на
КиМ, а све по поднетим
захтевима и дефинисаним
приоритетима јединица локалне
самоуправе АПКиМ; подржана
изградња, реконструкције и/или
одржавања најмање 15 објеката
од јавног значаја

01

140.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

3.

Програм:
Изградња, обнова и
развој

Завршена изградња и
реконструкција најмање 75
стамбених јединица; додељен

01

188.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
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инфраструктурних
објеката за потребе
повратка на КиМ

грађевински материјал за 225
породица корисника у 23
општине на КиМ

повратка на
Косово и
Метохију

4.

Програм:
Правна помоћ
интерно расељеним
лицима на КиМ

Правна помоћ ИРЛ на КиМ у
области кривичних поступака,
радницима приватизованих
предузећа од стране косовске
агенције за приватизацију,
организовање правне клинике
при Правном факултету у
Косовској Митровици, као и
помоћ у приступу правима
грађана на КиМ уз помоћ
међународних пројеката
пружања правне помоћи

01

600.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

4.1

Рад правне клинике

Остваривање права кроз
пружање бесплатне правне
помоћи, оснивање правне
клинике

01

600.000

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

RSD

5.

Програм:
Подршка
функционисању
локалне самоуправе и
државних органа на
КиМ

Ефикасно функционисање
органа локалне самоуправе у 29
општина на КиМ

01

5.1

Пројекат:
Подршка
функционисању
локалних самоуправа
на АП КиМ

Ефикасно функционисање
органа локалне самоуправе у 29
општина на КиМ

01

6.

Програм:
Унапређење услова
живота и рада деце и
омладине на КиМ

Проширени су културни,
спортски, рекреативни и
сазнајни видици деце и
омладине са територије Косова и
Метохије кроз изведен пројекат
"Мала матура-велико срце" и
подршку 30 спортских,
културних, образовних и
научних манифестација у
организацији школа, локалних
самоуправа, спортских
удружења и сл;обезбеђени
услови за живот и рад деце и
омладине у 67 основних школа у
којима наставу похађа преко
13.000 ученика и 35 средњих
школа у којима наставу похађа
преко 7. 000 ученика кроз
обезбеђење материјалних
трошкова; побољшани су
услови рада и обезбеђен

01

3.386.000.000
RSD

3.228,000,000
RSD

93.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију
Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију
Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

761

адекватан простор у 40
предшколских установа,
основних и средњих школа кроз
подршку доградњи, опремању,
санацију школских објеката и
предшколских установа
Пројекат:
Мала матура велико
срце

У Београду је боравило 1.200
ученика завршног разреда
основних школа са Косова и
Метохије

01

6.2

Пројекат:
Подршка
функционисању
школских установа
кроз плаћање
материјалних
трошкова

Обезбеђени услови за живот и
рад деце и омладине у 67
основних школа у којима
наставу похађа преко 13.000
ученика и 35 средњих школа у
којима наставу похађа преко
7.000 ученика кроз обезбеђење
материјалних трошкова

01

65.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

7.

Програм:
Унапређење деловања
СПЦ на КиМ

Ојачана духовна и национална
свест у смислу останка и
опстанка српског и неалбанског
становништва на Косову и
Метохији. Најмање пет
угрожених објеката верског и
културног наслеђа на КиМ
обновљено, заштићено и/или
изграђено. Подржано кроз
капиталне инвестиције најмање
12 угрожених објеката верског и
културног наслеђа на КиМ

01

51.600.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

7. 1

Пројекат:
Подршка обнове,
заштите и изградње
објеката СПЦ на КиМ

Подржано кроз капиталне
инвестиције 12 угрожених
објеката верског и културног
наслеђа на КиМ

01

30.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

8

Програм:
Обнова, изградње и
унапређења рада
институција културе
и очувања културног
и верског наслеђа на
КиМ

Подигнут ниво културне
делатности, свести, самосталнија
и снажнија културна
изражајност институција,
установа и појединаца на КиМ
кроз подршку најмање 20
активности у овој области.
Јачање институција у култури и
свеукупне културне делатности
на КиМ кроз подршку најмање
10 активности ових институција
и/или организација

01

45.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

8.1

Пројекат:
Подршка обнови и
изградњи институција
културе и заштити
културних добара

Подржано 20 активности
институција, установа и
појединаца на подизању нивоа
културне делатности као и у
заштити културних добара кроз
подршку најмање три

01

30.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и

6.1

3.500.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

762

активности (комплекс центра
села Суво Грло, спомен парк у
Ранилугу, Дом културе у
Жеровници, Народно позориште
Приштина Лепосавић, Центар за
Културу Лепосавић)

Метохију

8.2

Пројекат
Подршка културним
манифестацијама и
активностима на КиМ

Подржано најмање 10
активности у културној
делатности на КиМ. (Савез
слепих Србије – Грачаница, Св.
Трифун Ораховац, Ускршњи
турнир Гњилане, Друштво
гуслара Цар Лазар, Видовданске
игре, КУД Бранко Меденица
Косово Поље, Видовданске
свечаности, Орден Мајке 9
Југовића, Џез фестивал у
Косовској Митровици)

01

15.000.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

9.

Програм:
Унапређење
квалитета живота
становништва кроз
сарадњу са НВО и
међународним
организацијама и
институцијама на
КиМ

Обезбеђење сигурности и
безбедности као најбитнијих
предуслова за опстанак и
повратак интерно расељених и
избеглих на АП КиМ кроз
наставак сарадње са УНМИК,
интензивну сарадњу са снагама
КФОР у АП КиМ и ЕУЛЕКС у
оквиру Плана о шест тачака и
подршку пројеката НВО са КиМ
у овој области. Стална
комуникација и сарадња са
међународним мисијама на КиМ

01

3.500.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију,
Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

9.1

Пројекат:
Унапређење заштите
људских права кроз
подршку
организација
цивилног друштва на
АП КиМ

Подржано најмање пет пројеката
удружења грађана у области
заштите људских права и
слобода

01

3.500.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију,
Европска
конвенција за
заштиту људских
права и основних
слобода

10.

Програм:
Подршка опстанку и
одрживом повратку
на Косово и Метохију

Повећан број повратника и
смањено исељавање са Косова и
Метохије

01

493.792.000
RSD
117.266.700
RSD
547.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

05
01

10.1

Пројекат:
Подршка
имплементацији
Стратегије одрживог
опстанка и повратка
на Косово и Метохију

Створени услови за
имплементацију Стратегије
одрживог опстанка и повратка
на Косово и Метохију

01

135.413.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

10.2.

Пројекат:
Развој и унапређење
стања кроз подршку

Обезбеђено доступно,
објективно, благовремено и
потпуно информисање грађана

01

156.000.000
РСД

Стратегија
одрживог
опстанка и

763

јавнoм предузећу
„Мрежа-Мост“ на АП
КиМ и Метохија

на српском језику путем
електронских медија кроз
производњу и емитовање
програмских садржаја као и
развој и координација емитерске
мреже на српском језику на
КиМ. Обезбеђено је да на АП
КиМ постоје најмање две
активне радио станица и две ТВ
станице које емитују програм на
српском језику и њихови сајтови
се редовно ажурирају,
пољопривредни производи се
дистрибуирају

повратка на
Косово и
Метохију

10.3

Пројекат:
Прихват и
реинтеграција
повратника по основу
споразума о
реадмисији ИПА 11

Спроведен споразум о
реадмисији у делу који се
односи на Косово и Метохију и
враћен договорени број људи на
основу споразума о реадмисији
на простор Ап КиМ

01

10.764.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

10.4

Пројекат:
Подршка за
унапређење животних
услова присилних
миграната и за
затварање
колективних центара
ИПА 12

Смањен број колективних
центара, повећан број присилних
миграната којима је побољшан
положај, број обезбеђених
алтернативних решења за
присилне мигранте.

01

17.223.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију

11.

Програм социјалне
подршке угроженом
становништву на
КиМ

500 породица је сваког месеца
добијало повратничку помоћ,
3.300 једнократних месечних
помоћи је исплаћено лицима у
изненадним стањима социјалних
потреба и 10 породица отетих и
несталих је помогнуто на
годишњем нивоу

01

63.463.000
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

2. Директор

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.

Република Србија је прошла кроз други циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за
људска права УН 30. јануара 2013. године, када је од 67 држава чланица УН добила 144 препоруке од
којих је прихватила 139 препоруке. Канцеларија за људска и мањинска права (у даљем тексту:
Канцеларија) је израдила Извештај о стању људских права у Републици Србији за универзални
периодични преглед, организовала националне консултације са свим заинтересованим странама и
координирала наступ државне делегације пред Саветом за људска права УН.
У оквиру спровођења препоруке о успостављању Националног механизма за праћење спровођења
препорука међународних тела из области заштите људских права, припремљен је предлог модела тог
механизма. Након, што је представљен на Конференцији која је одржана у Београду 10. децембра
2013. године, предлог је стављен на јавну расправу.
Република Србија је Комитету за елиминисање дискриминације жена представила Други и Трећи
периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, 18.
јула 2013. године. У оквиру своје надлежности Канцеларија је припремила извештај и координирала
процес наступа државне делегације пред Комитетом.
Канцеларија је израдила: Други периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције
против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, који ће бити
разматран на 53. заседању Комитета против тортуре, од 3. до 28. новембра 2014. године; Инцијални
извештај о спровођењу Међународне конвенције за заштиту свих лица од присилних нестанака, који
је Влада усвојила 8. октобра 2013. године и доставила га Комитету за присилне нестанке; одговоре
на Закључне примедбе Комитета за укидање расне дискриминације у вези са Инцијалним извештајем
о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (препоруке
садржане у ставовима 11, 15 ,19 и 22), које је Влада усвојила 21. марта 2013. године.
Током године Канцеларија је започела израду Другог и Трећег периодичног извештаја о примени
Конвенције о правима детета и Другог и Трећег периодичног извештаја о примени Међународне
конвенције о укидању свих облика расне дискриминације.
Канцеларија је припремила информације и извештаје који се односе на: права старијих особа,
елиминисање ХИВ и АИДС до 2015. године, унапређење приступачности особама са инвалидитетом,
положај бранитеља људских права, право на истину, екстремно сиромаштво, расизам, расну
дискриминацију, ксенофобију, нетолеранцију и нацизам, право на сигурну пијаћу воду и санитарне
услове, права детета, права детета на остваривање највишег могућег стандарда здравља,
држављанство, права верских мањина, заштиту новинара,
приговор савести, примену
традиционалних вредности у промоцији и заштити људских права и поштовању људског
достојанства, право на адекватно становање.
Канцеларија је припемила одговоре на ОДХИР Упитник о злочинима из мржње за 2013. годину.
Редовни годишњи састанак контакт особа за борбу против злочина из мржње одржан је у Варшави од
14. до 15. новембра 2013. године.
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Европска комисија против расизма и нетолеранције је 23. марта 2011. године усвојила други
Извештај о Србији у оквиру четвртог циклуса процеса извештавања који се односио на период до 9.
децембра 2010. године. У склопу Извештаја дате су три посебне препорука које захтевају
приоритетно спровођење и које подлежу процесу ванредног праћења њиховог спровођења у периоду
између два редовна циклуса извештавања. У складу са наведеним припремљен је Извештај Републике
Србије о предузетим активностима везаним за њихово спровођење и достављен Европској комисији
против расизма и нетолеранције, новембра 2013. године.
Савет Европе покренуо је 2006. године програм "Изградња Европе за децу и са децом" у циљу
ефикасне имплементације постојећих стандарда и унапређења права деце у Европи. Како би се
обезбедила координација политика и свих субјеката у остваривању права детета формирана је Мрежа
националних координатора за права детета. Овогодишњи састанак националних координатора, у
чијем је својсту присуствовао представник Канцеларије, одржан је 21. и 22. октобра у Стразбуру на
коме су разматрани изазови на националном и европском нивоу у примени стандарда о правима
детета, спровођењу Стратегије за права детета Савета Европе 2012-2015, реализација пројекта
"Искорењивање свих облика насиља над децом". Савету Европе је представљена Стратегија
превенције и заштите од дискриминације и Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење
положаја Рома 2013-2014. са посебним освртом на децу.
Канцеларија је координирала израду Стратегије превенције и заштите од дискриминације коју је
Влада усвојила 27. јуна 2013. године. Овај документ је посвећен спречавању дискриминације и
унапређивању положаја девет осетљивих група (жене, деца, особе са инвалидитетом, старије особе,
ЛГБТ особе, националне мањине, избеглице, интерно расељена лица и припадници других угрожених
мигрантских група, особе чије здравствено стање може бити узрок дискриминације, припадници
малих верских заједница и верских група) које су најчешће изложене дискриминацији.
Јасна стратегија спречавања дискриминације је од кључног значаја да би се у наредном
петогодишњем периоду ојачали и унапредили механизми контроле, донели адекватни закони и
подзаконски акти, а Република Србија спровела стандарде из области људских и мањинских права,
како би спречила дискриминацију и дискриминаторске поступке, нарочито у погледу осетљивих
друштвених група. У стратегији су дефинисани циљеви, мере и активности које ће обезбедити
смањење броја случајева дискриминације, нарочито усмерених према осетљивим друштвеним
групама.
У припреми документа је осим чланова радне групе, састављене од представника релевантних
државних институција, Повереника за заштиту равноправности и Сталне конференције градова и
општина учествовало и девет тематских група, које су чинили представници организација цивилног
друштва које су изабране путем јавног позива, на основу својих капацитета и искуства у раду на
унапређивању положаја наведених осетљивих група. Усвајању документа је претходило одржавање
једанаест округлих столова широм Републике Србије (у Бујановцу, Новом Пазару, Зајечару, Пироту,
Ужицу, Шапцу, Крагујевцу, Зрењанину, Нишу, Суботици и Ваљеву), како би што већи број
заинтересованих страна био упознат са овим процесом, радном верзијом овог документа, и могао да
упути коментаре и сугестије, као и одржавање конференције у Београду, у априлу 2013. године.
Припремљена је радна верзија Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од
дискриминације који треба да пружи неопходан оквир, односно конкретан и свеобухватан план који
ће дефинисати приоритете, неопходне активности и њихове носиоце, као и временске рокове за
њихову реализацију и индикаторе. Након коментара које ће дати релевантна министарства, биће
понуђена јавности ради давања мишљења, коменара и предлога. Након јавне расправе, биће сачињен
Предлог акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације и упућен
Влади Републике Србије, која ће га донети у првој половини 2014. године.
Припремљен је Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту
националних мањина у Републици Србији, у складу са обавезама проистеклим из приступања државе
том међународном уговору, који је прослеђен Генералном секретару Савета Европе. Делегација
Саветодавног комитета, тела које помаже Комитету министара Савета Европе у оцени адекватности
предузетих мера ради оствaривања принципа Оквирне конвенције, посетила је Републику Србију у
периоду од 27. до 31. маја 2013. године и разговaрала са представницима Народне скупштине,
државних органа, покрајинских органа, независних институција за заштиту људских и мањинских
права, јединица локалне самоуправе и националних савета и РТВ Војводине, као и са представницима
организација цивилног друштва.
Током године организован је већи број састанака ради припреме за одржавање наредних
седница мешовитих комисија које прате спровођење билатералних споразума о заштити националних
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мањина са Републиком Хрватском и Румунијом. Сусрет косекретара српске и румунске комисије, на
коме је разматрана реализација препорука из Записника са Друге седнице, у циљу припрема за
одржавање наредне седнице ове комисије, одржан је у Београду 14. јуна 2013. године. У Загребу је
12. јуна 2013. године одржан састанак копредседника Мешовитог одбора Републике Србије и
Републике Хрватске за националне мањине на коме је истакнуто да ће се у наредном периоду, у
консултацијама са представницима двеју мањина, издвојити кључне теме и проблеми о којима ће се
дискутовати на наредној седници.
Канцеларија је урадила две информације - Национална припадност и матерњи језик запослених
у управама јединица локалних самоуправа у централној Србији и Информација о службеној употреби
језика националних мањина у управама јединица локалне самоуправе у централној Србији, на основу
података из 124 управе ЈЛС у централној Србији које су у периоду од маја до средине августа 2013.
године спровеле међу својим запосленима анкету на добровољној и анонимној основи о националној
припадности и матерњем језику. Те информације требало је да пруже увид у заступљеност
припадника националних мањина и употреби мањинских језика у управама ЈЛС, као одговор на
препоруке мониторинг тела за спровођење међународних уговора из области мањинских права.
Полазећи од проактивне улоге, Канцеларија је у сарадњи са Координацијом националних савета
националних мањина у Републици Србији, организовала 28. марта 2013. године Конференцију
„Унапређење сарадње државних органа и националних савета националних мањина“, чији циљ је био
да се у конструктивном дијалогу представници националних савета и надлежних министарстава
договоре о даљим активностима ради бржег решавања отворених питања у остваривању права
националних мањина у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и
писама. На основу закључака те конференције, одржана су четири радна састанка посвећена
унапређењу односа државних органа и националних савета у областимa у којим остварују право на
самоуправу. Планирано је одржавање нове конференција на којој ће се разматрати предузете
активности у решавању уочених проблема који су у виду закључака формулисани на радним
састанцима.
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период 2007-2009 у Женеви
Прихвата се Други
периодични извештај
Репбулике Србије о примени
Конвеницје против тортуре и
других сурових, нељудских
или понижавајућих казни или
поступка
Прихвата се текст
Иницијалног извештаја
Републике Србије о примени
Међународне конвенције о
заштити свих лица од
присилних нестанака
Усвајен Извештај Републике
Србије о ванредном праћењу
спровођења препорука
Европске комисије против
расизма и нетолеранције

/

/

/

/

/

/

/

/

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

2

Назив

Резултат

I
Програм:
Остваривање поштовања
мањинских права
предвиђених потврђеним
међународним
конвенцијама и домаћим
законима
Програм :
Финансирање
националних савета
националних мањина

II
Успешно спровођење закона
који се односе на остваривање
мањинских права. Сви
извештаји благовремено
припремљени и одбрањени.
Пренешена средства
националним саветима у
складу са Законом о
националним саветима
националних мањина и
Уредбом о поступку
расподеле средстава буџета
Република Србије за

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01

232.089.899,00
RSD

01

232.089.899,00
RSD

Референтни
документ
IV
/

/
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3

Програм :
Имплементација
антидискриминационих
политика - ИПА 2011

4.

Пројекат:
Стажирање за младе припаднике националних
мањина, у државним
установама у Републици
Србији

5.

Пројекат:
Спровођење Стратегије
за унапређивање
положаја Рома у
Републици Србији - ИПА
2012 Компонента V

финансирање рада
националних савета
националних мањина
Успешна имплементација
антидискриминационих
политика у складу са
стандардима и праксом
Европске уније на
националном нивоу
Успешно шестомесечно
стажирање у државним
установама за највише десет
дипломираних студената, или
студената етничких албанаца,
бошњака и рома; подстакнути
млади кандидати из
мањинских заједница да
конкуришу за рад на места у
државној управи у Србији
Пројекат у току, са циљевима:
пружања правне помоћи
приликом накнадног уписа у
матичне књиге рођених и/или
вађење личних докумената за
најмање 1000 Рома; у најмање
20 општина повећан број Рома
када је реч о приступу
основним правима, тржишту
рада, образовању, социјалној
заштити и здравственим
услугама као резултат
заједничког рада мобилних
тимова на терену до краја
спровођења мера; повећање за
бар 10% броја Рома који
учествују у грађанским
иницијативама, посебно онима
у вези са повећањем социјалне
инклузије Рома; за најмање 5%
смањен број ромске деце која
напуштају школовање на свим
нивоима/ разредима у
поређењу са бројем ромске
деце која се уписују у средње
школе; ромска насеља у
Србији мапирана и планови
даље регулације, као и
техничка документација за
унапређивање услова
становања и инфраструктуре у
барем 20 општина завршено
до краја спровођења мера;
спроведено најмање три пилот
програма задруга које нуде
могућност запошљавања за
најмање 50 Рома

05

234.947.587
RSD

/

05

4.101.936
RSD

/

05

542.400.000
RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

2. Директор

Милета Радојевић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с црквама и верским
заједницама („Службени гласник РС”, број 75/12), Канцеларија врши стручне
послове који се односе на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу
државе са 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 етничком идентитету
националних мањина; сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у
иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоју
верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; пружање
подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног
наслеђа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и
верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и
побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво,
верски службеници, ђаци и студенти верских школа).

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама ( у даљем тексту: Канцеларија),
наставила је активности у циљу даље афирмације и развоја слободе вероисповести и унапређења
сарадње између државе и свих цркава и верских заједница. Ради заштите њиховог правног и
друштвеног положаја и омогућавања остваривања законом утврђених права црквама и верским
заједницама је пружана помоћ. Прихватајући њихову изворну мисију, уважене су као значајни
чиниоци у друштву и гарантована је њихова аутономија и равноправан третман. Захваљујући
уставним решењима и одредбама Закона о црквама и верским заједницама и предузетим мерама,
односи између државних органа у Републици Србији и цркава и верских заједница су добри и
стабилни. Већих отворених проблема нема, а евентуални неспоразуми решавају се договорно и у
конструктивној сарадњи. Нова клима у односима са државом омогућила је стално јачање
међуконфесионалног дијалога и јасну спремност цркава и верских заједница да активно доприносе
демократизацији и укупном развитку друштва. Непрекидно јачају и процеси међународне и
регионалне међуконфесионалне сарадње, што је у складу са програмским опредељењима Владе о
убрзању европских интеграција.
Остварујући прокламоване демократске циљеве, Канцеларија је материјално помагала цркве и
верске заједнице, реализујући три програма са седам пројеката.
Процењујући да се у црквама и верским заједницама стварају и обнављају врхунске културноуметничке вредности, захваљујући којима је Република Србија постала препознатљива у свету,
реализован је Пројекат „Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције“. Будући да
највећи број цркава и верских заједница у Републици Србији има разгранату мрежу културних
установа и динамичне културне програме, после спроведеног конкурса, извршен је избор најважнијих
и пружена помоћ. Корисници дотација били су и Библиотека, Музеј и Архив СПЦ, као културне
установе од највећег значаја у којима се чувају најстарији рукописи, вредне и ретке књиге и сакрално
благо непроцењиве вредности. Подстицана је и издавачка делатност Српске православне цркве у
оквиру које се штампа више листова и часописа, издају врхунска философско-теолошка дела и
публикације неопходне ради успешног вршења духовне мисије. Редовна помоћ пружана је и вредним
културним установама и издавачким пројектима у оквиру Католичке цркве, Исламске заједнице,
традиционалних протестантских цркава и Јеврејске заједнице. Значајна помоћ пружена је и
удружењима грађана и невладиним организацијама за реализацију пројеката којима се остварују
постављени циљеви Канцеларије
Реализујући Пројекат „Заштита верског културног и националног идентитета“ и полазећи од
реалне и доказане чињенице да свештенство и монаштво има пресудну улогу у очувању
националног идентитета у државама насталим из претходне Југославије и дијаспори, Канцеларија је
унапређивала сарадњу са епархијама СПЦ у региону и пружала редовну помоћ у циљу очувања
духовне и културне самобитности српског народа. Сагледан је материјални положај свештенства и
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монаштва и закључено да је условљен економском снагом и друштвено-политичким положајем
српског народа у тим земљама. Материјални статус и друштвени положај српских свештеника
Федерацији БиХ је тежак, јер најчешће службују у крајевима из којих се иселио знатан део
православног живља чиме су лишени прихода из којих издржавају себе и своје породице.
Материјални положај свештеника у Републици Хрватској је у одређеној мери бољи, али ће
несигурност свештеника постојати све док се не створе услови за масовнији повратак прогнаног
народа у своје домове и запошљавање оних који су се вратили у стари крај. Друштвени положај и
материјално стање српског свештенства у Црној Гори одређени су снажном идеолошком дистанцом
државе према Цркви и прикривеном или отвореном сарадњом са групом која је основала канонски
непризнату Црногорску православну цркву. Епископи и свештеници Аутономне охридске
архиепископије у Републици Македонији, углавном Македонци по националном опредељењу,
онемогућени су да слободно делују, ускраћена су им основна грађанска права, а често су изложени
одређеним облицима насиља и судским процесима. Сагласно тим проценама, редовна помоћ
пружана је свештенству и монаштву у региону, финансирана обнова цркава и манастира,
подстицани културни програм и издавачка делатност и створени услови за рад све три богословије
на тим просторима.
Настојећи да допринесе развоју верског образовања, Канцеларија је реализовала Пројекат
„Средњошколско образовање“. Основ за пружање помоћи представља сазнање да су богословије
Српске православне цркве најстарије средње школе и зачетници систематског образовања кадрова у
Србији, као и чињеница да су све средње верске школе због специфичности васпитног процеса
интернатски организоване. Сагласно утврђеним критеријумима, редовне дотације примало је осам
средњих верских школа: Богословија „Св. Саве“ у Београду, „Св. Арсенија“ у Сремским Карловцима,
„Св. Јована Златоуста“ и Крагујевцу, медресе Исламске заједнице Србије у Београду, Новом Пазару и
Пријепољу, медреса Гази Исабег Исламске заједнице у Србији са седиштем у Новом Пазару, као и
Гимназија „Паулинум“ Римокатоличке цркве у Србији. Наведене школе похађа преко 1000 ученика, а
наставу изводи више од 200 професора и васпитача.
Полазећи од процене да ће потребе за дипломираним теолозима у наредном периоду бити још
више изражене, Канцеларија је наставила са реализацијом Пројекта „Високо теолошко образовање“.
Богословски факултети Српске православне цркве у Београду и Фочи укључени су у састав
универзитета и њихове дипломе имају право јавности, а студенти су у свим правима изједначени са
осталим колегама. Високошколске установе других цркава и верских заједница улажу значајне
напоре да осавремене наставне планове и програме и побољшају квалификациону структуру и тако се
по организацији и квалитету наставе приближе осталим факултетима. Канцеларија додељује
стипендије најбољим студентима телогогије, подстиче научно-истраживачки рад и финансира
филозофско-теолошка дела, која због малог тиража не би могла бити штампана без државне подршке.
Помаже се и рад института при Православном богословском факултету чије је оснивање у функцији
даљег унапређења теолошке мисли и верске наставе.
Канцеларија је са успехом спроводила Пројекат „Помоћ за градњу, одржавање, хитне
санације и реконструкцију храмова у неразвијеним подручјима“. Пошло се од реалних показатеља да
у Републици Србији треба задовољити растуће потребе грађана за верским обредима, верском
поуком, образовним, социјално-хуманитарним и другим црквеним активностима. Грађани су
вишеструко повећали своја издвајања за изградњу те врсте објеката, али ту активност треба
посматрати у контексту већег повратка народа вери и егзактног податка да Република Србија има
знатно мањи број сакралних здања на одређен број становника него већина земаља у окружењу и
Европи. Уважавајући такво стање, Канцеларија је финансијски помагала изградњу нових храмова,
парохијских домова и манастирских конака, као и обнову и реконструкцију старих у поседу свих
цркава и верских заједница. Значајна помоћ пружена је за радове на ентријеру храма Св. Саве на
Врачару.
Сагледавајући тешке околности у којима живе све категорије становништва у том делу наше
државе, Канцеларија је кроз Пројекат „Помоћ свештенству и монаштву на Косову и Метохији“,
обезбеђивала редовну помоћ свештенству и монаштву. Владајући албански сепаратизам и већинско
становништво сматра их непожељним, јер представљају носиоце хришћанске цивилизације, чуваре
српске националне културе, промотере и заштитнике српских државних интереса у том делу
Републике Србије и поуздану гаранцију прогнаном становништву да се врати у своје домове. Пошто
не могу рачунати на помоћ проређених и осиромашених верника, као ни на материјалну подршку
локалне самоуправе, опстанак свештеника и њихових породица, као и монаштва на КиМ могућ је
само уз сталну државну помоћ.
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Реализујући Пројекат „Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима у
пограничним и економски неразвијеним подручјима и ради регулисања доприноса за пензијскоинвалидско и здравствено осигурање“, Канцеларија је уплатама месечних помоћи настојала да
обезбеди социјалну сигурност најугроженијих свештеника, монаха и верских службеника свих цркава
и верских заједница. Будући да је број парохија у градовима и богатијим селима мали, већина
свештеника службује у пограничним и економски неразвијеним подручјима у којима се вршењем
верских обреда, приходима од духовних и културних активности, као и продајом свећа и
добровољним прилозима верника, не може обезбедити материјална егзистенција свештеника, верских
службеника и њихових породица. Спроводећи Уредбу о уплати доприноса за пензијско и инвалидско
и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике, коју је усвојила Влада Републике
Србије, Канцеларија је уплатила оба вида осигурања за 1189 свештеника и верских службеника.
Епархија Дакиа Феликс Румунске православне цркве за Румуне у српском Банату, са
седиштем у Дети у Румунији и административним седиштем у Вршцу, уписана је 2009. године као
традиционална црква у Регистар цркава и верских заједница, који води Министарство правде и
државне управе. Наведена Епархија укључена је у програме финансијске подршке Канцеларије за
сарадњу с црквама и верским заједницама, Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
покрајинских органа и локалних заједница. Црква тренутно има 24 свештеника. Канцеларија је
издвојила средства за обнову три цркве и подржала штампање часописа на румунском језику. Као и
остале традиционалне цркве и ова Црква организује верску наставу у државним школама.
Вероучитељи предложени од Епархије Дакиа Феликс, њих 18, месечну надокнаду добијају од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уџбеници за верску наставу за припаднике
румунске националне мањине штампани су на матерњем језику. Дирекција за реституцију црквене
имовине вратила је до сада око 80 хектара обрадивог земљишта црквеним општинама. Румунска
православна црква, и поред уписа епархије Дакија Феликс у Регистар, није одустала од употребе
неканонских и нелегитимних средстава да оствари свој циљ наметања румунског националног
идентитета влашком живљу у Тимочкој Крајини. Основано је више „нових парохија Румунске
православне цркве“ у Источној Србији на подручју тимочке и браничевске епархије Српске
православне цркве, а у Неготину је купљена зграда на којој је истакнута табла са натписом „Епархија
Румунске православне цркве Дакиа Феликс – Протопрезвитеријат Приобалне Дакие“. Наведене
активности су у супротности са опредељењем влашког живаља у Источној Србији, који своје верске
потребе остварује у тимочкој и браничевској епархији СПЦ и не поставља питање стварања посебне
цркве. Представници Канцеларије више пута су посетили тај крај и у разговору са надлежним
епископом, настојали да се проблеми превазиђу. Договорено је да се отпочне са изградњом нових
цркава у појединим местима и уложе додатни напори ради завршетка храма у селу Малајница.
Наведено питање може бити додатно усложено због одређених настојања да се интернационализује.
Поделе у Исламској заједници су настављене и протеком времена, уместо очекиваног
приближавања две управљачке структуре дошло је до продубљивања проблема. Канцеларија је
настојала да исламски верници несметано и у складу са највишим европским стандардима користе
уставом и законима загарантована права. Значајна средства додељена су исламским заједницама за
финансирање школства, стипендије студентима, градитељску активност и подстицање културних
програма.
Обављајући бројне и сложене послове у вези са преговорима о придруживању Републике
Србије Европској Унији, Канцеларија је, после експланаторног скрининга за Поглавље 23,
припремила одговор на додатна питања о правном оквиру за заштиту слободе савести и
вероисповести и слободе исповедања вере и других уверења. За потребе одржавања скрининга за
поглавље 23. припремљен је део презентације који се односи на слободу мисли, савести и
вероисповести, а представници Канцеларије учествовали су на састанку у Бриселу 9. децембра 2013.
године. Канцеларија је учествовала у припреми Стратегије превенције и заштите од дискриминације,
у делу који се односи на дискриминацију на верској основи, као и припреми Акционог плана за
спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. до 2018. који
садржи и мере и активности у назначеној области.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив
I

1.

Програм:
Уређење сарадње
државе са црквама и
верским заједницама

2.

Програм:
Остваривање сарадње
државе са црквама и
верским заједницама

2.1

Пројекат:
Унапређење верске
културе, верских
слобода и толеранције

Резултат
II
Успешно спровођена утврђена
политика Републике Србије
према црквама и верским
заједницама; реализовани
буџетски програми и пројекти;
припремљен Финансијски план
Канцеларије; урађени законом
предвиђени периодични
финансијски извештаји и
обављени сви послови из
надлежности Канцеларије
Унапређена и афирмисана
слобода вероисповести;
заштићен правни и друштвени
положај цркава и верских
заједница и унапређен њихов
положај у друштву; побољшана
сарадња између државе и цркава
и верских заједница у Републици
Србији; цркве и верске заједнице
уважене су као значајни
чиниоци у друштву; гарантована
је њихова аутономија и
равноправан третман; повратком
имовине цркве и верске
заједнице су формирале
материјалну базу из које
финансирају основну делатност
и унапређују мисијски,
културни, просветни, социјални
и хуманитарни рад; подстакнут
међуконфесионални дијалог у
контексту демократских
промена остварених у нашeм
друштву и настојања о убрзаном
приступању Европској унији;
смањен број инцидената против
малих верских заједница и
њихових објеката за 8% на
годишњем нивоу
Афирмисана религијска култура
у контексту вредносног система
уједињене Европе; очуван
верски плурализам у Србији као
подстицајни фактор у процесу
европских интеграција;
подстакнуто верско културно
стваралаштво као важан фактор
у очувању националног
идентитета; афирмисана српска
културна баштина и извршено
њено презентовање као
неодвојивог дела европске
цивилизације; заштићена и
развијана верска култура као

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
III

Референтни
документ
IV

01

24.933.670,85
RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја,
Национални
програм за
интеграцију
Републике Србије
у Европску Унију

01

190.309.898
RSD

Национални
програм за
интеграцију
Републике Србије
у Европску унију,
Национална
стратегија
одрживог развоја,
Стратегија
полиције у
заједници

01

37.618.649
RSD

Национални
програм за
интеграцију
Републике Србије
у Европску унију
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2.2

Пројекат:
Заштита верског,
културног и
националног идентитета

чинилац етничког и културног
идентитета националних мањина
у Србији (финансирано пет
листова и часописа на
мањинским језицима);
организоване конференције и
округли столова ради
подстицања међурелигијског
дијалога (помогнута три скупа);
учвршћени процеси толеранције
и пружена подршка развоју
научно-истраживачких
делатности цркава и верских
заједница и њихових научнотеолошких установа, као и
међуверској научној сарадњи;
ојачане издавачке установе
цркава и верских заједница,
извршена консолидација
постојећих и покренути нови
верски листови и часописи
(помогнуто издавање девет
књига, шест часописа и четири
зборника научних радова)
повећан број уметничких
изложби, фестивала и основани
нови хорови (помогнута три
хора и четири фестивала);
материјално оспособљаване
најважније културне установе у
саставу цркава и верских
заједница и повећан број
културних делатности које
организују; подстицане радио
емисије и сајтови као модерна
мисијска средства (пружена
помоћ за два серијала радио
емисија, постављање два сајта и
снимање једног филма) и
помогнути пројекти удружења
грађана и невладиних
организација чији су циљеви у
функцији остваривања задатака
Канцеларије (пружена помоћ за
19 различитих пројеката)
3аштићени верски садржаји
националног идентитета српског
народа у суседним државама;
побољшан материјални положај
српског свештенства и монаштва
изван Републике Србије;
унапређена духовна култура као
чинилац националног јединства
и заштићено српско црквено и
културно наслеђе у југоисточној
Европи; извршена обнова цркава
и манастира и њихово
оспособљавање за вршење
духовно-културне мисије
(извршена поправка и
реконструкција 16 цркава и
манастира); стално јачање
националног идентитета српског

01

152.691.249
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону,
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица од
2011. до 2014.
Године,
Стратегија за
управљање
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3.

Програм:
Верско образовање

народа кроз духовну везу са
Српском православном црквом и
стварање услова да се прогнани
и исељени врате у своје домове;
повећано учешћа српских
верско-културних програма у
информативном систему
суседних држава; повећан број
младих свештеника
распоређених на парохије и
укључених у духовно-културни
рад са становништвом
(распоређено осам младих
свештеника); пружана редовна
помоћ свештенству и монаштву
у сиромашним крајевима и
јачање његових способности да
превладају тешкоће и остану на
парохијама (редовне дотације
примало је 252 свештеника који
службују у Федерацији БиХ,
Републици Хрватској, Црној
Гори и Републици Македонији);
стипендирано 16 најбољих
студената теологије;
оспособљаване културних
установа, унапређивана
издавачка делатност, подстицано
оснивање листова и часописа и
афирмисани верски културни
програми (финансирано шест
културно-издавачких програма
свих епархија и издавање три
монографије и четири часописа);
стабилизован рад верских
школа, опремане библиотеке и
побољшани услови за живот и
рад ученика у интернатима
(финансиран рад богословија у
Фочи, на Цетињу и манастиру
Крка)
Унапређен школски систем
цркава и верских заједница,
његова организациона,
програмска и кадровска
модернизација и омогућено
праћење савремених научних и
техничких достигнућа;
остварено делимично
усклађивање са јавним системом
образовања кроз интензивирање
процеса реформи проистеклих
из захтева живота у савременим
условима и реализације
програмских циљева Владе
Републике Србије;
подигнут квалитет наставе и
стваран кадар оспособљен за
деловање у држави опредељеној
за убрзано прикључивање
европским интеграцијама;
перманентно стручно
усавршавање постојећег кадра и

миграцијама

01

155.913.000
RSD

Стратегија развоја
образовања у
Србији до 2020.
године,
Национална
стратегија за
младе
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3.1

Пројекат:
Средњошколско
образовање

3.2

Пројекат:
Високо теолошко
образовање

отварање могућности за
укључивање младих теолога у
научно- наставне активности;
повећан број дипломираних
теолога код свих цркава и
верских заједница; побољшани
услови за студирање и у великој
мери изједначени студенти
теологије са осталим
студентима; потпомогнут развој
теолошке науке и унапређена
издавачка делатност на
теолошким факултетима;
сагледане могућности за
интегрисање верског школства у
систем јавног образовања кроз
поступак акредитације и
укључивање у мрежу
средњошколских установа уз
задржавање специфичности које
произлазе из верских прописа
Настављена модернизација
програма и стручног
усавршавања наставника у
средњим школама свих цркава и
верских заједница;
побољшана материјална
опремљеност средњих верских
школа и укупан стандард у
интернатима; подигнут квалитет
наставе и побољшан радноправни статус наставника;
формирани специјализовани
кабинети, опремљене
рачунарске учионице и повећан
књижни фонд у библиотекама
повећање броја наставника
верских школа који су завршили
додатну педагошко-методичку
обуку; одобраване редовне
дотације за рад четири
богословије Српске православне
цркве у Републици Србији, које
похађа око 500 ученика, а
наставу изводи 63 професора;
помоћ је пружана за четири
медресе Исламске заједнице
Србије и Исламске заједнице у
Србији и Класичну католичку
гимназију
Унапређене теолошке студије и
спремани кадрови за
свештенички позив и вршење
духовно-културне мисије;
развијена теолошка мисао и
подстакнуте верске културне и
сакралне уметности;
повећан број дипломираних
теолога, као и оних који су
завршили постдипломске
студије или стекли звање
доктора теологије у земљи и
иностранству; стипендирани

01

107.622.000
RSD

Национална
стратегија
запошљавања за
период 2011-2020.
године

01

48.291.000
RSD

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије од 2010. до
2015. године
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4.

Програм:
Помоћ црквама и
верским заједницама

најталентованији теолози на
факултетима у земљи и
престижним универзитетским
центрима у иностранству (230 на
основним студијама у земљи, 24
на мастер студијама, 12 на
докторским и 19 у
иностранству); повећан број
теолошких дела највишег ранга
за 12% у чему су значајан удео
имали Институт за теолошка
истраживања и Педагошкокатихетски институти при
Православном богословском
факултету; већи број теолога
који завршавају магистарске и
докторске студије у земљи и
иностранству; повећање броја
дипломираних теолога у односу
на претходну годину; повећање
броја научних симпозијума и
округлих столова на којима
учествују теолози и стручњаци
различитих специјалности;
стално повећање броја
релевантних и у јавности
прихваћених остварења из
области сакралних уметности;
веће учешће високообразованих
наставника верске наставе у
основним и средњим школама
Афирмисана улога цркава и
верских заједница као значајних
чинилаца социјалне
стабилности; сагласно
законским одредбама, а у циљу
унапређивања верских слобода и
сарадње, настављено је пружање
дотација црквама и верским
заједницама и оспособљавање
свештеника да у тешким
условима врше своју мисију и
остану са народом на
парохијама; унапређена
социјална, хуманитарна и
културна мисије цркава и
верских заједница; повећан број
парохијских домова и
манастирских конака у којима се
поред верске организује
образовна и културна делатност;
повећан број социјалних
организација и хуманитарних
установа основаних од цркава и
верских заједница; промовисана
потреба сталног јачања сарадње
и партнерских односа цркава и
верских заједница са органима
локалне самоуправе;
активније учешће цркава и
верских заједница у програмима
сузбијања сиромаштва;
већи број свештеника остаје на

01

334.264.372,93
RSD

Стратегија развоја
пољопривреде
Стратегија развоја
шумарства
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4.1

Пројекат:
Помоћ за градњу,
одржавање, хитне
санације и
реконструкцију храмова
у неразвијеним
подручјима

4.2

Пројекат:
Помоћ свештенству и
монаштву на Косову и
Метохији

служби у пограничним и
сиромашним крајевима
Одобрена су средства за
обнављање, изградњу и
реконструкцију 82 цркве и
манастира, као и других објеката
у поседу свих цркава и верских
заједница чиме се доприноси
реализацији програма
ревитализације руралних
подручја, заустављању
миграција становништва и
стварању услова за економску
рехабилитацију тих подручја;
допринето архитектонском
оплемењивање градских и
сеоских средина и ширењу
мреже социјалних делатности
које се обављају у објектима
цркава и верских заједница;
повећан је број верских објеката
у функцији унапређења верског
живота и обављања културних
активности за 4% у односу на
претходну годину; повећан
проценат завршених радова на
ентеријеру храма Светог Саве на
Врачару; оспособљена су три
манастирска конака ради
укључивања у регионалну и
укупну туристичку понуду
Републике Србије; заштита
српске духовне баштине,
презентовање наших културноуметничких достигнућа у земљи
и иностранству и унапређење
општег стандарда становништва
Спроводећи обавезе утврђене
одговарајућим резолуцијама
Народне скупштине и
закључцима Владе Републике
Србије, редовну месечну
дотацију наставило је да прима
207 свештених лица (један
епископ, 60 свештеника, 99
монаха и монахиња; 18
епархијских службеника, 17
нових богослова и 12
пензионисаних свештеника и
удових попадија), повећан је
број свештеника за један, а
смањен број монаха за девет у
односу на претходну годину;
број санираних, обновљених и
изграђених цркава, манастира и
других верских објеката на
територији АП Косово и
Метохија повећан је за 3% у
односу на претходну годину;
финансиране су активности са
циљем да се међународна
јавност упозна са стањем
српског народа на Косову и

01

126.900.000
RSD

Стратегија развоја
туризма,
Национална
стратегија о
старењу

01

56.998.424
RSD

Стратегија
одрживог
опстанка и
повратка на
Косово и
Метохију,
Стратегија
дугорочног
економског
развоја српске
заједнице на
Косову и
Метохији
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4.3

Пројекат:
Помоћ свештеницима,
монасима и верским
службеницима у
пограничним и
економски неразвијеним
подручјима и ради
регулисања доприноса за
пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање

Метохији и спрече све
изразитија настојања о
проглашењу српске културне
баштине косовском; заштићено
српско верско, културно и
историјско наслеђе и настављено
сведочење о историјским
правима Срба на Косову и
Метохији; стварани услови за
бржи и организованији повратак
прогнаног народа у своје
домове; свештенство и
монаштво потпуно обухваћено
системом социјалне заштите;
подстицано оснивање сајтова
који ће садржајима доприносити
упознавању домаће и светске
јавности са културном
баштином Срба насталом на тим
просторима у нераскидивој вези
са православљем; повећање и
кадровско јачање свештенства и
монаштва у јужној српској
покрајини
Настојећи да се свештеници и
верски службеници мотивишу да
наставе службу у пограничним и
економски неразвијеним
подручјима и тако допринесу
заустављању исељавања
становништва из руралних
подручја, редовне дотације
примало је 129 најугроженијих
свештеника, монаха и монахиња;
једнократну помоћ за исту
намену примало је и 23
свештеника и верских
службеника осталих цркава и
верских заједница, као и 49
свештеника на служби у
неразвијеним крајевима; повећан
је број културних и социјалнохуманитарних делатности у
објектима цркава и верских
заједница за 2% у односу на
претходну годину;
обезбеђена материјална и
социјална сигурност свештеника
и верских службеника;
унапређивана мисијска
делатност и подстицане
културне активности у оквиру
цркава и верских заједница;
подржаване социјалнохуманитарних делатности
цркава и верских заједница у
парохијским домовима,
манастирским конацима и
другим верски објектима; на
основу Уредбе о уплати
доприноса за пензијско и
инвалидско и здравствено
осигурање за свештенике и

01

150.365.948,93
RSD

Стратегија
дугорочног
економског
развоја југа Србије
– оштине
Прешево,
Бујановац и
Медвеђа
Стратегија за
унапређење
положаја Рома у
Републици Србији
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5.

Програм:
Расходи који се
финансирају из
средстава за реализацију
Националног
инвестиционог плана

5.1.

Пројекат:
Пројектовање,
реконструкција и
изградња манастира
Жича

верске службенике, обе врсте
доприноса улаћене за 1.189
свештеника и верских
службеника
Унапређено поверење између
државе и цркава и верских
заједница у Републици Србији;
афирмисане духовне вредности
и подстакнути процеси
разумевања и толеранције;
спречавана маргинализација
цркава и верских заједница у
друштву
Један од најважнијих манастира
Српске православне цркве
оспособљен за вршење духовне
мисије у модерном времену;
створени услови за обављање
сцецифичних манастирских
економских активности;
побољшани услови за живот и
рад монахиња; допринето
ревитализацији тог краја и
његовом укључивању у све
видове верског туризма

01

11.191.351,27
RSD

Национална
стратегија
одрживог развоја

01

11.191.351,27
RSD

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

2. Директор

Славка Драшковић

3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са дијаспором и Србима у
региону („Службени гласник РС”, број 75/12), Канцеларија врши стручне послове за
потребе Владе и надлежних министарстава 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,
држављања 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 укључивању
исељеника, лица српског порекла и држављана Републике Србије који живе у
иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов
повратак у Републику Србију.

У току 2013. године Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону (у даљем
тексту: Канцеларија), у складу са законом утврђеном надлежношћу, са успехом је извршила све
постављене задатке и остварила значајне резултате.
Ефекти рада Канцеларијe огледају се пре свега кроз реализацију стратешких опредељења и
задатака Владе Републике Србије и остваренe резултатe у јачању веза дијаспоре и матице, за које је
Канцеларија надлежнa.
Канцеларија је припремила и извршила потписивање Меморандума о заједничком наступу
Републике Србије и Републике Српске у односима према дијаспори.
Израђен је предлог Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије очувања и јачања веза
матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону (предлог је прослеђен
Министарству спољних послова).
Канцелaрија је учествовала у организацији два Jавна слушања на тему права Срба у региону и
на тему унапређења сарадње између Републике Србије и дијаспоре у Народној скупштини и
организовала посету 20 угледних појединаца.
Реализована су четири Конкурса за суфинансирање пројекатa. На конкурсима у 2013. години
Канцеларија је обезбедила финансијску подршку за организације у дијаспори у износу од
34.199.600,00 динара на Конкурсу за дијаспору, а за организације из региона 49.100.000,00 динара на
Конкурсу за Србе у региону.
Канцеларија је организовала Треће редовно заседање Скупштине дијаспоре и Срба у региону
које је одржано у Народној скупштини Републике Србије 5. и 6. јула 2013. године На заседању је
усвојено 20 закључака Скупштине. Одржане су три тематске седнице Скупштине дијаспоре и Срба у
региону „Институционални оквир сарадње Републике Србије са дијаспором и Србима у региону“,
„Подстицање економског и привредног развоја Републике Србије“ и „Подстицање сарадње у области
просвете, културе, науке и спорта“. Скупштина дијаспоре је усвојила измењен Пословник о раду и
изабрала ново руководство. Мандат постојећег сазива Скупштине истиче 2014. године.
Канцеларија je донела одлуку о формирању Међуресорне радне групе за праћење положаја
Срба у региону. Разлог за формирање овог тела су учестали инциденти у Републици Хрватској,
кршење права српског народа у Црној Гори, непризнавање статуса националне мањине у Републици
Словенији и попис у Босни и Херцеговини.
Крајем 2013. и почетком 2014. године, Канцеларија активно учествује у раду српског дела
Међувладиних мешовитих одбора за националне мањине са Републиком Хрватском и Румунијом.
Канцеларија је организовала Конференцију новинара и медија дијаспоре, 24. и 25. октобара
2013. године. Израђен је пилот пројекат Анализа онлајн медија дијаспоре за потребе Конференције
медија дијаспоре и панела Професионализација медија дијаспоре. Циљ ове активности је подизање
капацитета сајтова српске дијаспоре, што је накнадно дефинисано као један од приоритета на
Конкурсу за суфинансирање пројеката. Истовремено, Канцеларија је суфинансирала пројекат праксе
новинара из региона у београдским редакцијама.
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У оквиру Програма: Информисање дијаспоре и Срба у региону и пројекта - Унапређење
комуникације с дијаспором посредством интернета и нових технологија, израђена је Интернет
презентација Канцеларије, која је постала функционална на новој адреси www.dijaspora.org.rs.
Упоредо је започето деловање Канцеларије на друштвеним мрежама и редовно слање електронског
билтена на преко 3500 адреса у дијаспори и матици.
На интернет адреси Канцеларије израђен је електронски Водич за дијаспору
www.dijaspora.gov.rs/vodic-za-dijasporu са релевантним подацима и линковима на државне органе који
регулишу потребе у домену држављанства, личних докумената, здравственог осигурања, пензијскоинвалидског осигурања, уписа у Јединствени бирачки списак.
Активирана је служба Брзих одговора дијаспори у виду пријемног одељења у Васиној улици
бр. 20 у Београду и електронског формулара на сајту Канцеларије.
У званичну Евиденцију организација и удружења из дијаспоре која је дефинисана Законом о
дијаспори и Србима у региону од почетка 2013. године закључно са 14. фебруаром 2014. године
уписане су 24 нове организације/савеза. Евиденција данас има 123 организације/савеза/ удружења
Срба из дијаспоре и региона. Евиденцију је започело да води 2010. године тадашње Министарство за
дијаспору.
Потписан је Протокол са Јавним сервисом Србије по којем Република Србија за 2014. годину
обезбеђује финансирање сателитског преноса програма Јавног сервиса Србије за Европу, Аустралију
и Северну Америку. Овим споразумом Влада Србије је потврдила државни и национални интерес да
се програм националне телевизије види у свим деловима света где живи српска дијаспора, коју чини
између три и четири милиона људи, и тиме послала поруку да Република Србија има конзистентну
политику према свом народу у расејању.
Припремљена је информација о финансијским улагањима Владе Републике Србије у
пројекте подршке Србима у региону у односу на пројекте подршке националним мањинама у
Републици. Организована је посета делегације успешних привредника из дијаспоре 10. септембра
2013. године.

Потписан је Протокол о сарадњи са Привредном банком Београд који је омогућио
бесплатно отварање и администрирање динарских и девизних рачуна и трансфер новца за
припаднике дијаспоре и Срба у региону, учешће у припреми истраживања и студије
изводљивости званичног сектора за пренос новца и алтернативних система дознака у
Републику Србији, коју је спровео Савет Европе (Пројекат за борбу против прања новца и
финансирања тероризма МОЛИ Србија).
Покренут је подсајт за економско повезивање дијаспоре и матице www.ekonomija.dijaspora.gov.rs
и покренута је комуникација са мејл адресе: ekonomija@dijaspora.gov.rs.
Осмишљен је пројекат „Запослимо Србију“ са циљем повезивања локалних самоуправа и
привредника у дијаспори и региону, унапређења комуникације и запошљавања. Припремљена је база
инвестиционих пројеката и инвестиционих локација локалних самоуправа који су представљени на
економском подсајту Канцеларије. Од сада привредна дијаспора може да достави своје предлоге
пројеката преко подсајта Канцеларије.
Одржане су бројне конференције, студијске посете за привреднике из Републике Србије и
дијаспоре, а посебно Велика пословна конференција – Србија и дијаспора у Београду, на којој су
највиши државни званичници представили нове законе, конкретне мере и подстицаје за улагања у
привреду Србије, уз учешће великог броја српских привредника и пословних људи из дијаспоре и
региона.
На пољу унапређења културних, просветно-образовних и других видова сарадње, започета је
израда базе стручњака, уметника и спортиста у свету. Потписан је споразум са Спортским савезом
Србије, подржане су бројне традиционалне манифестације, као што су „Дани српске културе у
Паризу“, „Дани српске културе у Истри“. Отворене су Канцеларија за дијаспору у Нишу и Крушевцу
и потписан је Протокол о сарадњи између ових градова и Канцеларије за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону.
Веома су запажене активности Канцеларије поводом обележавања мартовског погрома на Косову
и Метохији, које је спроведено у дијаспори и региону. Координиране су активности везане за
обележавање догађаја и дистрибуиран материјал. У више од 50 градова широм Европе и света
организоване су пројекције филма „Злочин без казне“ и изложбе фотографија које документују
страдање нашег народа на Косову и Метохији.
Обезбеђена је подршка у организовању летњих радионица и спортско-образовних кампова за
дијаспору и Србе у региону. Представници Канцеларије узели су учешће у раду Комисије за избор
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наставника који се упућују у иностранство, при Сектору за развој образовања и међународну
просветну и научну сарадњу Министарства просвете. Спроведено је информисање дијаспоре и
пружена стручна подршка пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
„Србија за Србе из региона“, којим се обезбеђује 40 стипендија Владе Републике.
Представници Канцеларије узели су учешће у раду Комисија за суфинансирање пројеката
Министарства културе и информисања - Културна делатност Срба у иностранству и Јавно
информисање српског народа у земљама региона.
Канцеларија је подржала и учествовала у организовању летњих и зимских кампова са спортским
и образовним садржајима за децу и омладину из дијаспоре. Поред спортских садржаја, деци и
омладини су презентовани и културно-историјски садржаји да би боље упознали земљу из које
потичу. Обезбеђена је подршка у организовању летњих радионица, међународних дечијих фестивала
фолклора, сабора дечијег фолклора, дечијих позоришта.
Током године Канцеларија је наставила активности постављања споменика српским великанима у
свету. Постављен је споменик Николи Тесли испред Теслине лабораторије у Шорхему у Њујорку, где
је живео и стварао велики научник. У оквиру те манифестације у Њујорку је постављена и ликовна
изложба „Тесли у част“ еминентних српских сликара.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

Назив
I

II

1.

Програм:
Побољшање положаја и
заштита права и
интереса припадника
дијаспоре и Срба у
региону

Успостављени функционални
механизми за идентификацију и
решавање проблема припадника
дијаспоре и Срба у региону

01

808.211,00
RSD

1.1

Пројекат:
Организација редовног
заседања Скупштине
дијаспоре и Срба у
региону

01

808.211,00
RSD

2.

Програм:
Информисање дијаспоре
и Срба у региону

Одржано Треће редовно
заседање Скупштине дијаспоре
и Срба у региону, (5. и 6. јула
2013. године.) било је присутнo
32 делегата од укупно 43 са
важећим мандатом. Скупштина
дијаспоре и Срба у региону је
усвојила нови Пословник и
изабрала ново руководство.
Усвојено је 20 закључака.
Унапређена комуникација и
размена информација са
дијаспором и Србима у региону;
повећана гледаност сателитског
програма по континентима

01

112.392.920,00R
SD

2.1

Пројекат:
Унапређење
комуникације с
дијаспором посредством
интернета и нових
технологија - Интернет
презентација
Канцеларије
Пројекат:
Унапређење
комуникације са

Интернет презентација
Канцеларије функционална на
новој адреси, уз редовно
ажурирање садржаја и посета је
порасла на 10.500 јединствених
посета. (у децембру и јануару
2013-2014).

01

110.000,00
RSD

Програм Јавног сервиса Србије,
бесплатно доступан у Северној
Америци(САД и Канада),

01

112.282.920,00
RSD

2.2

Резултат

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
III

Референтни
документ
IV
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
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дијаспором – преношење
програма Јавног сервиса
Србије у свет

3.

Програм::
Јачање веза између
матичне државе и
дијаспоре и матичне
државе и Срба у региону

3.1

Пројекат:
Конференција медија
дијаспоре и Срба у
региону

3.2

Пројекат:
Студијски боравак
новинара српских медија
из региона у
редакцијама у Србији“

3.3

Пројекат:
Конференција српске
медицинске дијаспоре

3.4

Пројекат:
Конференција „Положај
српске дијаспоре у
средњој Европи“

3.5

Пројекат:
Јавно слушање на тему
„Политичка и друга
права српског народа у
региону“ у Дому

Аустралија и Нови Зеланд,
Европа и Блиски исток.
омогућена боља информисаност
заинтресоване дијиспоре о
актуелним дешавањима у
Републикици Србији
Повећан број медија из
дијаспоре присутних на
конференцији;остварена
квалитетнија сарадња,
ажурирана база података медија
из дијаспоре; побољшани
услови за унапређење статусног
положаја и неговања културног
идентитета Срба у региону и
дијаспори
Одржана Пета Конференција
новинара и медија дијаспоре (24.
и 25. јула); било је пријављено
115 учесника, а путем живог
интернет преноса Конференцију
је пратило 363 посетилаца из
иностранства.
Праксу је од 20. октобра до 2.
новембра 2013. имало четворо
новинара из региона: Новинарка
„Новости“ из Загреба Мирна
Јасић боравила је у веб
редакцији „Ало!“ а новинарка
„Српских недељних новина“ из
Будимпеште Даниела Тот у веб
редакцији Б92. У редакцији
„Радио Београд 202“ на пракси је
била новинарка „Радио
Темишвара“ Весна Степанов,
док је Милутин Станчић из
„Споне“ (Скопље) био у
„Вечерњим новостима“ пројекат реализован у сарадњи
са Удружењем новинара Србије.
Конференција је одржана од 16.
до 18. маја у Београду, било је
287 учесника од којих преко 70
из дијаспоре - Логистичка и
финансијска подршка
Конференцији српске
медицинске дијаспоре у
организацији Фондације Њ.К.В.
Принцезе Катарине.
Дводневна конференција
одржана 28. – 30. новембра 2013.
окупила је 17 представника из 8
земаља средње Европе који су
говорили на тему очувања
српског језика и идентитета. У
закључцима конференције
истакнута кључна улога државе
Србије у том процесу.
Канцеларија је учествовала и у
организацији Јавног слушања са
преко 80 учесника, Срба из
региона из осам земаља,
представника министарстава и

државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

1.555.095,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

340.188,00
RSD

01

250.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

500.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

300.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

93.191,00 RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
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Народне скупштине

3.6

Пројекат:
Јавно слушање на тему
„Србија и дијаспора –
како унапредити
сарадњу“
у Дому Народне
скупштине

4

Програм:
Економска сарадња
дијаспоре и Срба у
региону са Републиком
Србијом

невладиног сектора. Покренуте
су бројне теме, приоритетна
питања и иницијативе за
унапређење положаја Срба у
региону.
На Јавном слушању изнета је
иницијатива за усвајање
Декларације о сарадњи матице и
дијаспоре, оснивање
националних савета дијаспоре
по земљама и унапређење имиџа
Србије у свету. У организацији
Канцеларије и Одбора за
дијаспору и Србе у региону,
учествовали су истакнути
привредници из дијаспоре,
представници министарстава и
дипломатског кора
Унапређење економске сарадње
са дијаспором на локалном и
регионалном нивоу; створени
услови за запошљавање
стручњака из дијаспоре;
остварена добра сарадња са
стручним и успешним људима у
дијаспори
Креиран подсајт
www.ekonomija.dijaspora.gov.rs
који омогућава информисање,
комуникацију и економско
умрежавање дијаспоре са
матицом путем упитника,
анкета, базе пројеката и
инвестиционих улагања
Пројекат је и осмишљен тако да
има национални значај са
неограниченим
временом трајања, под називом
„Запослимо Србију“. Потписано
9 протокола о сарадњи са
локалним самоуправама.
(Крушевац, Ниш, Пожаревац,
Ужице, Нови Сад, Петровац на
Млави, Неготин, Љубовија и
Трстеник)

матичне државе и
Срба у региону

01

71.716,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

1.924.673,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

245.973,00 RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

132.700,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

4.1

Пројекат:
Подсајт за пословно
повезивање матице и
дијаспоре

4.2

Пројекат:
Завичајна удружења
Home Town Association
умрежавање и
повезивање са
општинама и локалним
удружењима

4.3

Пројекат:
Економско партнерство
и подршка регионалним
привредним коморама и
регионалним
привредним пројектима

Припремљене базе
инвестиционих пројеката и
инвестиционих локација
локалних самоуправа као и
водич за инвеститоре из
дијаспоре. Обавештавање о
домаћим и међународним
конкурсима за пројекте

01

500.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

4.4

Пројекат:
Развијање бренда "Све
српско" и његова
промоција у дијаспори и
региону

Подржан пројекат Сербиан
БРЕнд. Интензивирани сусрети
и контакти са привредном
дијаспором Србије
заинтересованом за извоз
српских производа

01

400.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
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4.5

Пројекат:
Организација
конференције "Људски
капитал и трансфер
знања за привредни
раст Србије"

5.

Програм :
Oчување српског језика
у дијаспори и региону

5.1

Пројекат:
Откуп књига од
издавачких кућа
(актуелна издања
2012/21013) у циљу
попуњавања и
обогаћивања
библиотечког фонда у
дијаспори
Пројекат:
Набавка и диструбуција
уџбеника и дидактичког
материјала за учење
српског језика;
попуњавање књижног
фонда у школским
библиотекама у
дијаспори
Програм:
Промоција српске
културе и уметности у
дијаспори стваралаштва
дијсапоре у матици

5.2

6.

6.1

Пројекат:
Филмски фестивали
српског филма у
Торонту, Чикагу Прагу,
Баварској, Штутгарту

6.2

Пројекат:
Учествовање на
манифестацији Ноћ
музеја

6.3

Пројекат:
Учешће Kанцеларије на
Сајму књига у Београду

Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

Одржана пословна конференција
„Србија и дијаспора”.
Представљање пројеката
„Запослимо Србију“ и „Банка
српске дијаспоре“. Одржани
сусрети српских привредника из
дијаспоре, размена искустава,
мишљења и идеја. Подстакнуто
улагање и укључивање српске
дијаспоре у привредни живот
Србије
Унапређено учење српског у
дијаспори и региону;
успостављен систем откупа
књига и започето истраживање
и мапирање школа српског
језика у дијаспори

01

646.000,00
RSD

01

1.370.700,00
RSD

Послато 2500 књига
библиотекама у дијаспори, у
сарадњи са Министарством
културе и информисања,
Народном библиотеком Србије,
Министарством просвете, науке
и технолошког развоја

01

1.000.000,00
RSD

Набављени и дистрибуирани
уџбеници, књиге и дидактички
материјал 10% више у односу
на 2012. годину

01

370.700,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

Побољшани услови за неговање
културног идентитета Срба у
региону и дијаспори; остварени
бројни програми сарадње са
младима, гостовања уметника,
научника и стручњака у региону,
дијаспори и матици
Организовани и финансијски
подржани фестивали српског
филма, извршен одабир
филмова и филмских стваралаца
који су учествовали на тим
догађајима. Приказани најбољи
српски филмови из најновије
продукције
Представљање стваралаштва
дијаспоре у простору Летње
баште Канцеларије кроз четири
уметничка програма.
Манифестацију је посетило
преко 2000 људи у току једне
вечери
Представљено 40 књижевних
стваралаца, издавача, часописа и
новина, ДВД издања из

01

4.022.700,00
RSD

01

1.150.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

01

183.700,00 RSD

01

267.000,00 RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
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дијаспоре, организоване трибине
и разговори

државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

6.4

Пројекат:
Промоције стваралаштва
дијаспоре у свечаној
сали Канцеларије за
дијаспору

Одржано око 35 промоција
књига, пројекција филмова,
поетских вечери, изложби.
Промоције су путем живог
преноса преношене на сајту
Канцеларије

01

22.000,00 RSD

6.5

Пројекат:
Евидентирање и
промоција српског
културног блага у свету

Започет пројекат истраживања
културног блага у дијаспори,
прва фаза у Мађарској и
Румунији, истраживање,
систематизација, обрада
података

01

500.000,00 RSD

6.6

Пројекат:
Учешће на Фестивалу
монодраме и пантомиме
са учесницима из
дијаспоре

01

500.000,00
RSD

6.7

Пројекат:
18. Европска смотра
српског фолклора
дијаспоре у Нишу

Одржан Фестивал монодраме и
пантомиме у земунском
позоришту Пинокио,
представљени глумци из
дијаспоре који наступају са
својим представама у оквиру
вечери дијаспоре
Одржана манифестација
фолклорне уметности у мају
2013. год. на којој је
учествовало 50 ансамбала
српских Културно-уметничких
друштва из 13 земаља Европе

01

500.000,00 RSD

6.8

Пројекат:
Логистичка подршка
подизања споменика
Николи Тесли и
финансијска подршка
пратећим
манифестацијама

01

600.000,00 RSD

6.9

Пројекат:
Златна значка

01

300.000,00 RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

7.

Програм:
Подршка пројектима
који јачају везе између
матичне државе и
дијаспоре

01

83.299.600,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

7.1

Пројекат:

Откривен споменик
испред Теслине
лабораторије у Шорхему
у Њујорку. Реализована
изложба слика ликовна изложба
„Тесли у част“ и низ пратећих
манифестација. Споменик је
свечано открио
Томислав Николић,
председник Републике Србије
Свечано додељена признања
„Златна значка” у сарадњи са
Културно-просветном
заједницом; 19 културних
посланика из дијаспоре примило
награду, која се састоји од
позлаћене значке и повеље –
графичког листа
Додељена средства пројектима
из области очувања националног
идентитета и промоцији
стваралаштва Срба из дијаспоре
и региона; видљиво је повећан
број пројеката економске
сарадње с дијаспором; и даље
традиционално подржаване
манифестације које доприносе
очувању културног идентитета у
дијаспори
Расписана и реализована два

01

34.199.600,00

Стратегија
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7.2

Финансијска и
логистичка подршка
пројектима за
унапређење веза са
дијаспором путем
конкурса за
суфинансирање
пројеката
Пројекат:
Финансијска и
логистичка подршка
пројектима за
унапређење веза са
Србима у региону путем
конкурса за
суфинансирање
пројеката

конкурса за суфинансирање
пројеката који својим
квалитетом доприносе очувању
и јачању матичне државе и
дијаспоре и унапређење
економске сарадње Републике
Србије и дијаспоре
Расписана и реализована два
конкурса за суфинансирање
пројеката који својим
квалитетом доприносе очувању
и јачању матичне државе и
дијаспоре и унапређење
економске сарадње Републике
Србије и дијаспоре

01

RSD

очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону

49.100.000,00
RSD

Стратегија
очувања и јачања
односа матичне
државе и
дијаспоре и
матичне државе и
Срба у региону
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ЗАКОНИ О ПОТВРЂИВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
4/13
8. април

Референтни
документ

I
Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Словеније о
бављењу плаћеним
пословима чланова
породица особља
дипломатско-конзуларних
представништава
Закон о потврђивању
Споразума између
Републике Србије и
Државе Израел о
запошљавању чланова
породице дипломатског
или конзуларног особља
Закон о потврђивању
Споразума између
Републике Србије и
Републике Македоније о
запошљавању чланова
породица особља
дипломатско-конзуларних
представништава

II
Овим споразумом се уређују
питања бављења плаћеним
пословима за чланове породица
особља дипломатскоконзуларних представништава

III
Народна
скупштина
усвојила

Овим споразумом се регулише
питање запошљавања чланова
породице радника дипломатског
или конзуларног особља

Народна
скупштина
усвојила

4/13
8. април

/

Овим споразумом се регулише
питање запошљавања чланова
породица радника у дкп-овима
међу уговорним странама

Народна
скупштина
усвојила

6/13
22. мај

/

4.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Турске о
запошљавању чланова
породица особља
дипломатско-конзуларних
представништава

Овим споразумом су предвиђени
услови неопходни за
запошљавање чланова породица
особља дипломатско конзуларних
представништава једне уговрнице
у другој и обрнуто

Народна
скупштина
усвојила

6/13
22. мај

/

5.

Предлог закона о
потврђивању Амандмана на
члан 20. став 1. Конвенције
о елиминисању свих облика
дискриминације жена

У
процедури,
упућен
Народној
скупштини
16. априла 2013.
године

/

/

6.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између републике Србије и
Црне Горе о узајамном
заступању и пружању
конзуларне заштите и
услуга у трећим земљама

Према члану 20. став 1.
Конвенције, Комитет за
елиминисање дискриминације
жена се састаје једном годишње у
трајању од две недеље, ради
разматрања извештаја; услед
обимности дневног реда,
показало се да је неопходно
продужити трајање заседања што
је резултирало изменама члана
20. Конвенције
Овим споразумом су регулисани
модалитети сарадње међу
уговорним странама у поступку
конзуларне заштите

У
процедури,
упућен
Народној
скупштини
15. јула 2013.
године

/

/

1.

2.

3.

V
/
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7.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Демократске Републике
Лаос о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Овим споразум се међусобно
укидају визе за носиоце
дипломатских и службених
пасоша уговорних страна

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
12. јула 2013.
године

/

/

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Назив акта

I
Закон о потврђивању
Споразума између владе
Републике Србије и владе
Републике Словеније о
полицијској сарадњи
Закон о потврђивању
Споразума између владе
Републике Србије и владе
Црне Горе о реадмисији
(враћање и прихватање) лица
чији је улазак или боравак
незаконит
Закон о потврђивању
Споразума између владе
Републике Србије и владе
Републике Македоније о
полицијској сарадњи
Закон о потврђивању
Споразума између владе
Републике Србије и Вијећа
министара Босне и
Херцеговине о предаји и
прихвату лица чији је улазак
или боравак незаконит
Закон о потврђивању
Споразума између
Швајцарске Конфедерације
и Републике Аустрије о
оснивању и раду
међународног центра за
развој миграционе политике
(ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна
1993. године, допуњеног
споразумом између
Швајцарске Конфедерације,
Републике Аустрије и
Републике Мађарске о
изменама и продужењу
важења потписаног
споразума о оснивању и

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
4/13
8. април

Референтни
документ

II
Потврђивањe споразума између
владе Републике Србије и владе
Републике Словеније о
полицијској сарадњи

III
Народна
скупштина
усвојила

V
/

Уређује се облик и начин сарадње
о реадмисији лица која
незаконито бораве на територији
једне од уговорних страна

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Овај Споразум закључен је у
циљу полицијске сарадње две
стране ради сузбијања
међународне опасности по јавну
безбедност, као и сузбујање
међународног криминала
Уређује се начин предаје и
прихвата лица чији је улазак или
боравак незаконит на територији
друге државе уговорнице

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Потврђивањe споразума између
Швајцарске Конфедерације и
Републике Аустрије о оснивању
и раду међународног центра за
развој миграционе политике
(ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993.
године, допуњеног споразумом
између Швајцарске
Конфедерације, Републике
Аустрије и Републике Мађарске
о изменама и продужењу важења
потписаног споразума о
оснивању и раду ИЦМПД-а из
27. марта 1996. године,
споразумом између Швајцарске
Конфедерације, Републике

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/
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6.

раду ИЦМПД-а из 27. марта
1996. године, споразумом
између Швајцарске
Конфедерације, Републике
Аустрије и Републике
Мађарске о изменама
споразума о оснивању и
раду ИЦМПД-а из 26.
априла 1996. године, као и
споразумом о трећој измени
споразума о оснивању и
раду ИЦМПД -а из 25. јуна
2003. између Швајцарске
Конфедерације, Републике
Аустрије, Републике
Мађарске, Републике
Словеније, Чешке
Републике, Краљевине
Шведске, Републике
Бугарске, Републике
Хрватске и Републике
Пољске, потписаног
25. јуна 2003. године на
Родосу
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Белорусије о
сарадњи у борби против
криминала

Аустрије и Републике Мађарске
о изменама споразума о
оснивању и раду ИЦМПД-а из
26. априла 1996. године, као и
споразумом о трећој измени
споразума о оснивању и раду
ИЦМПД -а из 25. јуна 2003.
између Швајцарске
Конфедерације, Републике
Аустрије, Републике Мађарске,
Републике Словеније, Чешке
Републике, Краљевине Шведске,
Републике Бугарске, Републике
Хрватске и Републике Пољске,
потписаног 25. јуна 2003. године
на Родосу

Договорени начини и модалитети
сарадње међу уговорним
странама у области
организованог криминала

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
23. децембра
2013. године

/

/

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ред.
бр.

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум

Референтни
документ

Назив акта

Опис

1.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о
одобрењу државног извозног
кредита Влади Републике
Србије

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о одобрењу
државног извозног кредита Влади
Републике Србије, који је потписан
11. јануара 2013. године у Москви;
кредит у износу од 800 милиона
УСД долара, одобрен је ради
финансирања железнице на
територији Републике Србије

Народна
скупштина
усвојила

3/13
15. март

/

2.

Закон о потврђивању
Уговора о гаранцији између
Републике Србије и
Кувајтског фонда за арапски
економски развој (Пројекат
железничка станица Београд
Центар – Фаза 1)

Потврђује се Уговор о гаранцији
између Републике Србије и
Кувајтског фонда за арапски
економски развој (Пројекат
железничка станица Београд
Центар - Фаза 1), закључен 10.
децембра 2012. одине; овим
уговорим је Републици Србији

Народна
скупштина
усвојила

3/13
15. март

/
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одобрен кредит у износу од 10
милиона кувајтских динара
3.

Закон о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата

Потврђује се Споразум о сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата, потписан 17. фебруара
2013. године у Абу Дабију

Народна
скупштина
усвојила

3/13
15. март

/

4.

Закон о потврђивању
Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских
Емирата о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак

Потврђује се Уговор између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских Емирата о
избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак, сачињен 13. јануара 2013.
године у Абу Дабију

Народна
скупштина
усвојила

3/13
15. март

/

5.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о
одобрењу државног
финансијског кредита Влади
Републике Србије

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о одобрењу
државног финансијског кредита
Влади Републике Србије, закључен
10. априла 2013. године у Москви;
овим споразумом одобрен је
кредити у висини од 500 милиона
америчких долара

Народна
скупштина
усвојила

7/13
29. маj

/

6.

Закон о потврђивању
Уговора о зајму за Програм
водоснабдевања и
пречишћавања отпадних
вода у општинама средње
величине у Србији III у
износу до 46.000.000 евра
између KfW-a, Франкфурт
на Мајни и Републике
Србије

Потврђује се Уговор о зајму за
Програм водоснабдевања и
пречишћавања отпадних вода у
општинама средње величине у
Србији III у износу до 46.000.000
евра између KfW-a, Франкфурт на
Мајни и Републике Србије,
потписан 18. децембра 2012.
године, у Београду

Народна
скупштина
усвојила

7/13
29. маj

/

7.

Закон о потврђивању
Регионалне конвенције о
пан - евро - медитеранским
преференцијалним
правилима о пореклу

Потврђује се Регионална
Народна
конвенција о пан - евро скупштина
медитеранским преференцијалним усвојила
правилима о пореклу, сачињена у
Бриселу 15. јуна 2011. године; овом
конвенцијом се регулишу правила
која се односе на порекло робе, на
регионалном плану; омогућава се
преференцијални приступ тржишту
Европске уније за производе
пореклом са Медитерана

7/13
29. маj

/

8.

Закон о потврђивању
Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике
Вијетнам о избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак

Потврђује се Уговор између Владе
Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике
Вијетнам о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак, сачињен 1. марта 2013.
године у Ханоју

Народна
скупштина
усвојила

7/13
29. маj

/

9.

Закон о потврђивању Анекса
бр.1 Споразума о економској
и техничкој сарадњи у
области инфраструктуре
између Владе Републике
Србије и Владе Народне

Потврђује се Анекс бр. 1
Споразума о економској и
техничкој сарадњи у области
инфраструктуре између Владе
Републике Србије и Владе Народне
Републике Кине, сачињен у

Народна
скупштина
усвојила

9/13
16. јул

/
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Републике Кине

Београду 8. маја 2012. године

10.

Закон о потврђивању
Споразума о изменама и
допунама Споразума између
Републике Србије и
Републике Италије о
кредиту за реализацију
програма „Кредит за помоћ
малим и средњим
предузећима преко домаћег
банкарског сектора и
подршку локалном развоју
кроз јавна комунална
предузећа”

Потврђује се Споразум о изменама
и допунама Споразума између
Републике Србије и Републике
Италије о кредиту за реализацију
програма „Кредит за помоћ малим
и средњим предузећима преко
домаћег банкарског сектора и
подршку локалном развоју кроз
јавна комунална предузећа”,
усвојен разменом нота и писама од
1. марта 2012. године и 2. априла
2013. године

Народна
скупштина
усвојила

9/13
16. јул

/

11.

Закон о потврђивању
Уговора о зајму за кредит за
повлашћеног купца за
Пројекат изградње аутопута
Е763 (деоница ОбреновацЉиг) између Владе
Републике Србије коју
представља Министарство
финансија и привреде, као
Зајмопримца и кинеске
Export-Import банке, као
Зајмодавца

Потврђује се Уговор о зајму за
кредит за повлашћеног купца за
Пројекат изградње аутопута Е763
(деоница Обреновац-Љиг) између
Владе Републике Србије коју
представља Министарство
финансија и привреде, као
Зајмопримца и кинеске ExportImport банке, као Зајмодавца,
закључен 26. августа 2013. године;
зајам је у износу од 301 милион
долара

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

12.

Закон о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Краљевине Мароко
о избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак

Потврђује се Уговор између
Републике Србије и Краљевине
Мароко о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак, потписан 6. јуна 2013.
године у Београду

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о сарадњи у
области одбране
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Пољске о сарадњи у области
одбране

II
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и
Уједињених Арапских Емирата о
сарадњи у области одбране

III
Народна
скупштина
усвојила

Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Пољске о сарадњи у
области одбране

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
10. децембра
2013. године

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
3/13
15. март

/

Референтни
документ

V
Стратегија
одбране
Републике
Србије
Стратегија
одбране
Републике
Србије

793

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Кабинета
министара Украјине о
сарадњи у области туризма
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Грузије о
сарадњи у области туризма

Опис

II
Наведени акт предложен је са
циљем јачања и развијања
међусобних туристичких веза,
као и доприноса туризма
унапређењу укупних
билатералних односа
Наведени акт предложен је са
циљем јачања и развијања
међусобних туристичких веза,
као и доприноса туризма
унапређењу укупних
билатералних односа

Статус

III
У процедури,
упућен
Народној
скупштини 9.
августа 2013.
године
У процедури,
упућен
Народној
скупштини 9.
августа 2013.
године

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
/

/

Референтни
документ

V
Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије
Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Опис

I
Закон о потврђивању измена
и допуна Конвенције о
међународним железничким
превозима (COTIF)

II
Потврђују се измене и допуне
Конвенције које су донели
надлежни органи Међувладине
организације за међународне
железничке превозе (OTIF),
односно измене чл. 9. и 27.
Конвенције, измене и допуне
Додатка Е Конвенције (CUI),
Додатка Ф Конвенције (APTU) и
Додатка Г Конвенције (ATMF),
које је донела Ревизиона
комисија OTIF на 24. седници
одржаној 23-25. јуна 2009. године
у Берну, као и прилога 1-A, 1-B,
1-C и 1-Е Додатка F (APTU)
Конвенције, који чине саставни
део Конвенције, које је донела
Комисија стручњака за техничка
питања на 3. заседању 11. и 12.
фебруара 2009. године у Берну;
циљ је унапређење и побољшање
међународног железничког
превоза, као и успостављање
јединственог правног система
Потврђује се Стразбуршка
конвенција о ограничењу
одговорности у унутрашњој
пловидби; регулише се институт

Закон о потврђивању
Стразбуршке конвенције о
ограничењу одговорности у
унутрашњој пловидби (CLNI

Статус

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
2/13
21. фебруар

6/13
22. мај

Референтни
документ

V
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

/

794

2012)

3.

4.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Кипар о сарадњи
у области поморског
транспорта
Закон о потврђивању
Европског споразума о
главним унутрашњим
водним путевима од
међународног значаја (АGN)

ограничене одговорности
бродовласника, који је један од
основних принципа одговорности
у поморском праву
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Кипар о сарадњи у
области поморског транспорта

Народна
скупштина
усвојила

6/13
22. мај

/

Потврђује се Европски споразум
о главним унутрашњим водним
путевима од међународног
значаја (АGN)
Овај споразум односи се на
техничке и експлоатационе
карактеристике инфраструктуре
на европским унутрашњим
пловним путевима од
међународног значаја
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о сарадњи у
области железничког саобраћаја

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
/

5.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске федерације о сарадњи
у области железничког
саобраћаја

6.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и
Кабинета министара
Украјине о сарадњи у
области железничког
саобраћаја

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и
Кабинета министара Украјине о
сарадњи у области железничког
саобраћаја

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

7.

Закон о потврђивању
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Аустралије
Закон о потврђивању
Споразума између
Републике Србије и
Словачке Републике о
међународном друмском
превозу путника и ствари

Уређују се односи у области
ваздушног саобраћаја између
Републике Србије и Аустралије

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

Потврђује се Споразум између
Републике Србије и Републике
Словачке о међународном
друмском превозу путника и
ствари

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Савезне

Уређују се односи између Владе
Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке о
превозу путника и ствари у

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 28.

8.

9.

/

Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године
Стратегија
развоја
железничког,
друмског,
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Републике Немачке о
превозу путника и ствари у
међународном друмском
саобраћају

међународном друмском
саобраћају

октобра 2013.
године

водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици
Србији од 2008.
до 2015. године

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

Референтни
документ

Назив акта

Опис

I
Закон о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Белорусије о
правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Закон о изменама Закона о
потврђивању Конвенције о
достављању у иностранству
судских и вансудских аката
у грађанским и трговачким
стварима
Закон о потврђивању
Четвртог додатног
протокола уз Европску
конвенцију о екстрадицији

II
Уређује пружање међународне
правне помоћи у грађанским и
кривичним стварима и сарадњу
правосудних и других органа две
државе

III
Народна
скупштина
усвојила

Мења се Централани орган за
примену Конвенцијe. Уместо
Првог основног суда у Београду
одређено је Министарство правде
и државне управе

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Протокол допуњује Европску
конвенцију о екстрадицији из
1957. године како би је
прилагодио савременим
потребама; одредбе Протокола
односе се на проток времена,
транзит лица, поновно изручење
трећој држави, канале и средства
комуникације, захтев за
екстрадицију и пратећу
документацију
Мења се Централани орган за
примену Конвенцијe, тако да је
уместо Првог основног суда у
Београду одређено Министарство
правде и државне управе

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

13/13
27. новембар

/

Закон о измени Закона о
потврђивању Конвенције о
извођењу доказа у
иностранству у грађанским и
трговачким стварима

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
13/13
27. новембар

V
/
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Референтни
документ

Назив акта

Опис

I
Закон о потврђивању
Меморандума о разумевању
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Турске о сарадњи у области
пољопривреде

II
Потврђује се Меморандум о
разумевању између владе
Републике Србије и владе
Републике Турске о сарадњи у
области пољопривреде; предвиђа
се унапређење сарадње између
пољопривредних институција у
области пољопривреде и
пољопривредне технологије
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе о сарадњи у области
ветерине

III
Народна
Скупштина
усвојила

Народна
Скупштина
усвојила

8/13
25. јун

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе о међусобном
признавању и прихватању доказа
о испуњености прописаних
услова о храни и храни за
животиње биљног,
мешовитог/комбинованог
порекла

Народна
Скупштина
усвојила

8/13
25. јун

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Црне Горе о сарадњи у
области здравствене заштите
биља
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Азербејџан о сарадњи у
области ветеринарства

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе о сарадњи у области
здравствене заштите биља

Народна
Скупштина
усвојила

8/13
25. јун

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о сарадњи
у области ветеринарства

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 19.
јула 2013.
године

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Савета министара
Републике Албаније о
ветеринарској сарадњи

Потврђује се Споразума између
Владе Републике Србије и Савета
министара Републике Албаније о
ветеринарској сарадњи

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 22.
октобра 2013.
године

/

Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије

Закон о потврђивању
споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Црне Горе о сарадњи у
области ветерине
Закон о потврђивању
споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Црне Горе о међусобном
признавању и прихватању
доказа о испуњености
прописаних услова о храни и
храни за животиње биљног,
мешовитог/комбинованог
порекла

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
8/13
25. јун

V
Стратегија
развоја
пољопривреде
Србије
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Опис

I
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о узајамном
признавању и еквиваленцији
јавних исправа о стеченом
образовању и научним
називима

II
Споразумом, који је потписан,
10. априла 2013. године између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације, регулишу се
питања о узајамном признавању и
еквиваленцији јавних исправа о
стеченом образовању

Статус

III
У процедури,
упућен
Народној
скупштини
20. децембра
2013. године

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
/

Референтни
документ

V
/

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о
испорукама природног гаса
из Руске Федерације у
Републику Србију

Опис

II
У циљу унапређења и јачања
дургорочне економске сарадње,
Влада Републике Србије и Влада
Руске Федерације, потписале су
овај споразум, тежећи да
допринесу повећању енергетске
безбедности кроз обезбеђење
редовних испорука природног
гаса из Руске Федерације у
Републику Србију

Статус

III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
3/13
15. март

Референтни
документ

V
/

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Закон о потврђивању
Конвенције Међународне
организације рада број 150 о
администрацији рада

Опис

II
Конвенцијом се усвајају
међународни стандарди о
администрацији рада који ће
помоћи у системском решавању
већине проблема у домену
политике рада; концепт
администрације рада дефинисан
је тако да обухвата све

Статус

III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
2/13
21. фебруар

Референтни
документ

V
/
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2.

Закон о потврђивању
Конвенције Међународне
организације рада број 181 о
приватним агенцијама за
запошљавање

3.

Закон о потврђивању
Конвенције о заштити деце и
сарадњи у области
међународног усвојења

4.

Закон о потврђивању
Споразума између
Републике Србије и Великог
Војводства Луксембург о
социјалној сигурности

5.

Закона о потврђивању
Споразума о социјалној
сигурности између
Републике Србије и Канаде

6.

Закон о потврђивању
Конвенције Савета Европе о
спречавању и борби против
насиља над женама и насиља
у породици

активности предузете од стране
органа државне управе како би
она била у могућности да
помогне Влади у изради,
примени, контроли и евалуацији
политике рада
Сврха Конвенције је да омогући
пословање приватних агенција за
запошљавање и заштиту
радницима који користе њихове
услуге; Конвенцијом се врши
измена Конвенције о приватним
агенцијама за запошљавање са
плаћањем накнаде из 1949.
године
Конвенција се доноси због
ефикасније заштите деце без
родитељског старања, повећања
сигурности деце у поступку
међународног усвојења и
обезбеђивања постадаптивне
заштите усвојеног детета
Потврђен Споразума између
Републике Србије и Великог
Војводства Луксембург о
социјалној сигурности

Народна
скупштина
усвојила

2/13
21. фебруар

/

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

/

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

/

Потврђен Споразум о социјалној
сигурности између Републике
Србије и Канаде

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

/

Конвенција ствара правни оквир
да се на европском нивоу осигура
заштита жена од свих облика
насиља, као и насиља у породици

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

Национална
стратегија за
побољшање
положаја жена и
унапређивање
родне
равноправности;
Национална
стратегија за
спречавање и
сузбијање
насиља над
женама у
породици и у
партнерским
односима
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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Закон о потврђивању
Споразума између
Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о узајамном
подстицању и заштити
улагања
Закон о потврђивању Анекса
бр.2 Споразума о економској
и техничкој сарадњи у
области инфраструктуре
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Кине

3.

Закон о потврђивању
Споразума о стратешкој
економској сарадњи између
Владе Републике Србије и
Канадске комерцијалне
корпорације

4.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Mароко о
оснивању Мешовите
комисије за трговину,
економску и научнотехничку сарадњу
Закон о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Краљевине Мароко о
узајамом подстицању и
заштити улагања

5.

6.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о
сарадњи у области
информационих и
комуникационих
технологија

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
3/13
15. март

Референтни
документ

II
Потврђује се Споразум између
Републике Србије и Уједињених
Арапских Емирата о узајамном
подстицању и заштити улагања

III
Народна
скупштина
усвојила

V
/

Потврђује се Анекс бр.2
Споразума о економској и
техничкој сарадњи у области
инфраструктуре између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Републике Кине којим
су извршене измене и допуне
наведеног споразума
Потврђује се Споразум о
стратешкој економској сарадњи
између Владе Републике Србије и
Канадске комерцијалне
корпорације; Споразумом су
конкретизовани облици
економске сарадње
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко о оснивању
Мешовите комисије за трговину,
економску и научно-техничку
сарадњу

Народна
скупштина
усвојила

13/13
26. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

13/13
26. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

/

Овим споразумом регулисана
заштита инвестиција међу
уговорним странама

Народна
скупштина

12/13
31. октобар

Овим споразумом регулисана
сарадња међу уговорним
странама на пољу информационокомуникационих технологија

Народна
скупштина
усвојила

12/13
31. октобар

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
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7.

Предлог закона о
потврђивању аката Светског
поштанског савеза

Доношењем Закона о
потврђивању аката Светског
поштанског савеза обезбедиће се
испуњавање међународних
обавеза које проистичу из
чланства Републике Србије у
UPU; Овим законом
ратификоваће се следећа акта:
- Општи правилник
Светског поштанског
савеза;
- Светска поштанска
конвенција;
- Завршни протокол
Светске поштанске
конвенције и
- Аранжман о поштанскофинансијским услугама

У процедури,
упућен
Народној
скупштини
5. децембра
2013. године

/

/

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Словеније о размени и
узајамној заштити тајних
података

Опис

II
Овим споразумом регулисани
модалитети заштите и размене
тајних података међу уговорним
странама

Статус

III
У процедури,
упућен
Народној
скупштини
20. децембра
2013. године

Број
„Службеног
гласника РС”
–
Међународни
уговори”
датум
IV
/

Референтни
документ

V
/

801

802

