
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
МИНИСТАРСТВИМА 

Члан 1.  

У Закону о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 
54/15 и 96/15-др.закон), у члану 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) Министарство заштите животне средине;”. 

После тачке 11) додаје се тачка 11а), која гласи: 

„11а) Министарство за европске интеграције;”. 

Члан 2.  

У члану 4. став 1. после речи: „надзор и припрему предлога аката о 
именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима” додају се 
речи: „осим за јавна предузећа која обављају делатности производње и 
снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом”, а после речи: 
„надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа 
управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим 
облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом” 
додају се речи: „осим за друштва која обављају делатност производње и 
снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом; припрему, 
предлагање и спровођење прописа и мера у области концесија и јавно-
приватног партнерства”.  

Члан 3. 

Назив члана 5. и члан 5. мењају се и гласе: 

„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Члан 5. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља 
послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја 
пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта 
пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа 
и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; 
уређење заједничког тржишта, мере тржишно-ценовне политике, структурне 
политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за 
унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и 
мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и 
коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за 
пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и 
безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених 
производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених 
производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, 
концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, 
минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и 
спољном промету; рурални развој; земљорадничко задругарство; стручне 
пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; 
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производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног 
материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; 
очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за 
храну и пољопривреду; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из 
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних 
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; 
инспекцијски надзор у области пољопривреде, као и друге послове одређене 
законом. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и 
послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним 
земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог 
система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање 
средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици 
Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено 
остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне 
самоуправе, као и друге послове одређене законом.  

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; 
ветеринарско-санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном 
промету животиња, споредних производа животињског порекла, репродуктивног 
материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна 
болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; 
регистрацију, односно одобравање и контролу рада објеката за производњу 
намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); регистрацију, 
односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за животиње и 
нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа животињског порекла, 
као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни 
промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге 
послове одређене законом.  

Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и 
штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, 
унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту 
биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; 
утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле 
везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у 
производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; 
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, 
семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом.  

Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско 
коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; 
спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; 
уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и 
пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области 
водопривреде, као и друге послове одређене законом. 

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и 



3 

 

стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; 
унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и 
дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски 
надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове одређене законом.” 

Члан 4. 

После члана 5. додају се назив члана и члан 5а, који гласе: 

„Министарство заштите животне средине 

Члан 5а 

Министарство заштите животне средине обавља послове државне 
управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и 
унапређења животне средине; националне паркове, инспекцијски надзор у 
области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких 
истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење 
Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну 
заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; 
заштиту озонског омотача; климатске промене; прекогранично загађење 
ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања 
квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне 
средине у планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог 
хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од 
буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање 
хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском 
оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним 
отпадом; одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и 
животињских врста, као и друге послове одређене законом. 

Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу 
Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља 
послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и вођење 
националног информационог система заштите животне средине (праћење 
стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар 
загађујућих материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета 
ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за 
контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и 
падавина; управљање Националном лабораторијом; прикупљање и 
обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја 
о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; 
развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; 
вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој 
примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом 
за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и 
посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.” 

Члан 5.  

У члану 7. став 2. после речи:„нафтну и гасну привреду;” додају се речи: 
„припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања, као и 
других аката која се односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава 
која обављају делатност производње и снабдевања електричном енергијом, 
односно природним гасом;”. 
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Члан 6.  

У члану 8. став 2. речи: „прописе у области страних улагања, концесија и 
јавно-приватног партнерства” замењују се речима: „прописе у области страних 
улагања”. 

Члан 7. 

У члану 9. став 1. речи: „јавних бележника” замењују се речима: 
„правосудних професија”, после речи: „аналитику рада правосудних органа” 
додају се речи: „и правосудних професија; одржавање, развој и координисање 
правосудног информационог система”, а речи: „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,” замењују се речима: „програмирање, спровођење и праћење 
спровођења пројеката који се финансирају из средстава претприступних 
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из 
делокруга тог министарства; координацију активности осталих институција у 
оквиру свог делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења 
спровођења пројеката који се финансирају из средстава развојне помоћи, ”. 

Члан 8.  

У члану 10. став 5. брише се. 

Члан 9. 

У члану 13. став 1. после речи: „припрему учешћа представника 
Републике Србије на међународним конференцијама или преговорима за 
закључивање међународних уговора;” додају се речи: „послове у вези са 
учешћем представника Републике Србије у мултинационалним операцијама – 
мисијама и организацију и обезбеђивање учешћа цивила у тим операцијама – 
мисијама, у сарадњи са другим надлежним државним органима, сагласно 
посебном закону; развојну сарадњу намењену иностранству и координирање 
упућивања хуманитарне помоћи, у сарадњи са другим надлежним органима, 
сагласно посебном закону;”. 

Члан 10. 

После члана 13. додају се назив члана и члан 13а који гласе: 

„Министарство за европске интеграције 

Члан 13а 

Министарство за европске интеграције обавља послове државне управе 
и са њима повезане стручне послове који се односе на: координацију, праћење 
и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској 
унији; координацију приступних преговора са Европском унијом и рада тела 
основаних за потребе преговора; усмеравање рада Преговарачког тима за 
вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање 
обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе; аналитичку 
подршку раду Преговарачког тима; координацију спровођења Споразума о 
стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим 
споразумом; координацију припреме стратешких докумената у вези са 
процесом приступања Европској унији; координацију припреме и спровођења 
Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; 
координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и 
другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу 
придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама 
чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; праћење и подстицање 
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усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске 
уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе; помоћ министарствима 
и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске 
уније; успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих 
фондова Европске уније; припрему докумената којим се дефинишу развојни 
циљеви и приоритети за финансирање из структурних и кохезионих фондова 
Европске уније; праћење спровођења, вредновање и извештавање о 
спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и 
кохезионих фондова Европске уније; координацију процеса селекције и 
приоритизације инфраструктурних пројеката за финансирање из средстава 
Европске уније и осталих извора; координaцију програмирања ИПА средстава, 
као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из 
ИПА средстава и средстава међународне помоћи; праћење и извештавање о 
реализацији ИПА средстава и средстава међународне помоћи у сврху 
испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију процеса 
вредновања спровођења ИПА програма; координацију међународне 
билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији; 
руковођење оперативном структуром и националним телом за програме 
прекограничне и транснационалне сарадње; учествовање у заједничким 
одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење 
програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме 
прекограничне сарадње на територији Републике Србије; координирање 
инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија; праћење 
извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у 
придруживању и приступању Европској унији; координацију превођења и 
припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства 
Републике Србије на један од званичних језика Европске уније; информисање 
јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања 
Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА 
средства; координацију и спровођење обуке из области Европске уније. 

Министарство за европске интеграције остварује сарадњу са Мисијом 
Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања 
Европској унији, као и сарадњу са Министарством спољних послова и другим 
надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на 
дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије 
Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција, 
као и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији.” 

Члан 11. 

У члану 25. став 2. мења се и гласи: 

„Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве врши 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ у делу пословања Дирекције са 
основним пољопривредно-прехрамбеним производима.”  

Члан 12. 

У члану 27. став 2. мења се и гласи: 

„Надзор над радом Републичког хидрометеоролошког завода врши 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.” 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине наставља са радом као Министарство 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са делокругом утврђеним 
овим законом.  

Даном ступања на снагу овог закона почињу да раде према положају и 
делокругу који је утврђен овим законом: 

1) Министарство заштите животне средине; 

2) Министарство за европске интеграције. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да раде Дирекција за 
електронску управу и Канцеларија за европске интеграције. 

Органи управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине настављају да раде од дана ступања на снагу овог закона у 
саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно 
Министарства заштите животне средине, у складу са овим законом. 

Министарство привреде преузима од Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву 
за вршење надлежности у области концесија и јавно-приватног партнерства. 

Министарство заштите животне средине преузима од Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине запослене и постављена лица, као и 
права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење 
надлежности у области заштите животне средине. 

Министарство за европске интеграције преузима од Канцеларије за 
европске интеграције запослене и постављена лица, као и права, обавезе, 
предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених 
овим законом. Министарство за европске интеграције преузима лица 
ангажована у Кабинету министра без портфеља задуженог за европске 
интеграције, лица ангажована у Генералном секретаријату Владе за потребе 
рада Преговарачког тима, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за 
рад и архиву за обављање послова утврђених овим законом.  

Министарства којима је овим законом промењен делокруг ускладиће 
правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са 
одредбама овог закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на снагу. 

Министарства која почињу да раде даном ступања на снагу овог закона 
донеће правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о 
оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС”, бр. 
126/07, 117/08, 42/10, 48/10 и 106/12). 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
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O Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у 

одредбама члана 136. ст. 2. и 3. Устава Републике Србије којима је предвиђено 

да послове државне обављају министарства и други органи државне управе 

одређени законом, као и да се послови државне управе и број министарстава 

одређују законом.  

 Поред тога, уставни основ за доношење предложеног закона садржан је 

и у одредби члана 97. тачка 16. Устава Републике Србије којим је предвиђено 

да Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад 

републичких органа. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 Предложеном законом врши се делимична реорганизација постојеће 

структуре министарстава образованих важећим Законом о министарствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15-др.закон), тако што се 

предлаже оснивање нових министарстава, и то Министарства заштите животне 

средине (чл. 1. и 4. Предлога закона) и Министарства за европске интеграције 

(чл. 1. и 10. Предлога закона).  

 Оснивање Министарства заштите животне средине предлаже се имајући 

у виду значај који очување и заштита животне средине имају када је у питању 

квалитет живота грађана и њихово здравље, али и због значајних и сложених 

обавеза које Република Србија мора испунити у овој области у процесу 

придруживања Европској унији. 

 Како је послове који се односе на заштиту животне средине до сада 

обављало постојеће Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 

предлаже се и измена делокруга тог министарства које би променило назив у 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и наставило са 

радом након ступања на снагу овог закона са измењеним делокругом (чл. 1, 3. и 

13. Предлога закона).  

 Оснивање Министарства за европске интеграције предлаже се услед 

значајно већих обавеза и обима послова у процесу придруживања Европској 

унији у односу на раније постојећи, а посебно имајући у виду све веће обавезе у 

погледу непосредне комуникације са самим институцијама Европске уније, на 

шта може боље одговорити министарство као самостални орган државне 

управе, него што би то могла досадашња служба Владе ‒ Канцеларија за 

европске интеграције. 
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 С тим у вези, предлаже се и престанак рада Канцеларије за европске 

интеграције, с обзиром на то да ће њене послове преузети Министарство за 

европске интеграције (члан 13. Предлога закона).  

 Предлаже се и измена у делокругу Министарства привреде, тако што би 

Министарство рударства и енергетике преузело послове који се односе на 

припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања, као и 

других аката који се односе на пословање јавних предузећа и друштава која 

обављају делатност производње и снабдевања електричном енергијом, 

односно природним гасом (чл. 2. и 5. Предлога закона). Ова измена је 

условљена потребом усаглашавања са важећим Законом о енергетици, али и 

потребом усаглашавања са стандардима Европске уније у овој области. Према 

тим стандардима, једно министарство не може вршити контролу и над 

оператором преносног система и контролу над енергетским субјектима који 

обављају енергетске делатности производње и снабдевања електричном 

енергијом, односно природним гасом. 

Такоће, предлаже се и да Министарство привреде преузме од 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација послове који се односе на 

прописе у области концесија и јавно-приватног партнерства (чл. 2, 6. и 13. 

Предлога закона). 

Измене у делокругу Министарства правде последица су усклађивања са, 

у међувремену донетим, законима који уређују правосудне професије и рад 

правосудних органа (члан 7. Предлога закона). 

 Имајући у виду обавезе које произлазе из преговарачког процеса, а које 

су дефинисане, како у документима Европске уније, тако и у националним 

документима, од којих је најзначајнији Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније (НПАА),  Министарство спољних послова је у 

обавези да, поред постојећих, преузме и нове надлежности. У погледу 

међународне развојне сарадње, то министарство би, у сарадњи са другим 

државним органима, требало да обавља послове везане за развојну сарадњу 

намењену иностранству и да координира упућивање хуманитарне помоћи, као и 

припрему закона о развојној сарадњи и хуманитарној помоћи, који би, према 

обавезама прецизираним у НПАА, требало да буде завршен у III кварталу 2018. 

године. Што се обезбеђења учешћа цивила у мултинационалним операцијама ‒ 

мисијама тиче, Влада је 4. маја 2017. године донела закључак којим је 

прихваћен Извештај Министарства спољних послова Републике Србије о 

потреби успостављања националног законодавног оквира и институционалних 

капацитета за учешће цивилних структура из Републике Србије у 

мултинационалним операцијама. Истим закључком задужено је Министарство 

спољних послова да, у сарадњи са Подгрупом Министарства одбране и Војске 

Србије задуженом за обезбеђивање законског оквира и јачањe 

институционалних капацитета за учешће Републике Србије у цивилним 

мисијама Европске уније у оквиру Преговарачке групе за Поглавље 31 – 

Спољна, безбедносна и одбрамбена политика, започне рад на изради Акционог 

плана за стварање капацитета за упућивање цивила у мултинационалне 

операције, као и на имплементацији других задатака садржаних у Извештају. 
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Ради реализације свих наведених задатака, неопходно је прецизирати нове 

надлежности Министарства спољних послова у погледу, како развојне сарадње 

и хуманитарне помоћи, тако у погледу обезбеђивања учешћа цивила у 

мултинационалним операцијама ‒ мисијама (члан 9. Предлога закона). 

 Оснивање посебног Министарства заштите животне средине и 

измењени делокруг Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

узрочно-последично су захтевали и измене у погледу надзора над радом 

Републичке дирекције за робне резерве и Републичког хидрометеоролошког 

завода (чл. 11. и 12. Предлога закона).  

 Остала предложена решења су прелазног карактера и имају за циљ 

несметано спровођење предложене реорганизације. 

 

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење предложеног закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије. 

 

IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 Разлози за доношење предложеног закона по хитном поступку садржани 

су у потреби да се спрече штетне последице по рад органа и организација, 

имајући у виду да је оцењено да би оснивање Министарства заштите животне 

средине и Министарства за европске интеграције у знатној мери допринело 

унапређењу друштвених односа у областима за које се та два министарства 

образују, као и ефикаснијем раду државне управе. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 

ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 

 Предлаже се да закон ступи на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, да би се што пре стекли услови за почетак рада 

Министарства заштите животне средине и Министарства за европске 

интеграције, јер је оцењено да би то у знатној мери допринело унапређењу 

друштвених односа у областима за које се та два министарства образују, као и 

ефикаснијем раду државне управе. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
 
 
 

Члан 2. 
 
Министарства су: 
 

1) Министарство финансија; 
 
2) Министарство привреде; 
 
3) Министарство пољопривреде и заштите животне средине; 
 
3) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ; 
 
3а) МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
 
4) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
 
5) Министарство рударства и енергетике; 
 
6) Министарство трговине, туризма и телекомуникација; 
 
7) Министарство правде; 
 
8) Министарство државне управе и локалне самоуправе; 
 
9) Министарство унутрашњих послова; 
 
10) Министарство одбране; 
 
11) Министарство спољних послова; 
 
11а) МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ; 
 
12) Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
 
13) Министарство здравља; 
 
14) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 
 
15) Министарство омладине и спорта; 
 
16) Министарство културе и информисања. 
 
 

 
Министарство привреде 

 

Члан 4. 
 

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 
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структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије 
привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења економске 
политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и 
координацију послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне 
агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција; мере 
економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и 
предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; 
кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству; 
субвенционисање кредита; координацију послова у вези с повезивањем 
привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и 
спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, 
конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији; 
пословно и финансијско реструктурирање привредних друштава и других 
облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези с проценом 
вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; 
мере и драгоцене метале; одређивање стратешких циљева, унапређење рада и 
пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу 
органа управљања у јавним предузећима, ОСИМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА 
ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ, ОДНОСНО ПРИРОДНИМ ГАСОМ; одређивање стратешких 
циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о 
именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у 
привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање 
делатности са државним капиталом, ОСИМ ЗА ДРУШТВА КОЈА ОБАВЉАЈУ 
ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, 
ОДНОСНО ПРИРОДНИМ ГАСОМ; ПРИПРЕМУ, ПРЕДЛАГАЊЕ И 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА И МЕРА У ОБЛАСТИ КОНЦЕСИЈА И ЈАВНО-
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА; надзор и управне послове у вези са привредним 
регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних 
друштава. 
 

Министарство привреде обавља и послове државне управе који се 
односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за 
регионални и национални развој; методологију за мерење степена развијености 
локалних самоуправа и региона; усмеравање активности које подстичу 
регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење 
регионалних разлика; унапређење привредног амбијента на регионалном 
нивоу; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији 
пројеката локалног економског развоја; планирање, програмирање и 
предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од 
интереса за Републику Србију; подстицање сарадње јединица локалне 
самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа; 
међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката; 
успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге 
послове одређене законом . 
 

Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу 
Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе 
који се односе на: контролу мера и драгоцених метала;законске мерне 
јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су одређени законом којим 
се уређује метрологија и другим законима. 
 

Управа за брзи одговор, као орган управе у саставу Министарства 
привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе 
на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање 
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ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и 
ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима 
остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом. 
 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
 

Члан 5. 
 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља 
послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја 
пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта 
пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа 
и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; 
мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у 
пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; 
предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и 
прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; 
производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, 
производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и 
производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета 
пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и 
безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних 
нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа 
од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; земљорадничко 
задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација 
у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета 
семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих 
животиња; утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење 
мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, 
увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих 
организама; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких 
ресурса за храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију 
пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 
помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде, као и друге послове 
одређене законом. 
 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља и 
послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним 
земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог 
система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање 
средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици 
Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено 
остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне 
самоуправе, као и друге послове одређене законом. 
 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља 
послове државне управе који се односе на: основе заштите животне средине; 
систем заштите и унапређења животне средине; националне паркове, 
инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата 
научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне 
средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација 
и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; 
заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене; прекогранично 
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загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања 
погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова 
заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; заштиту 
од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; 
заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; 
управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о 
хемијском оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев 
радиоактивним отпадом; одобравање прекограничног промета отпада и 
заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене 
законом. 
 

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; 
ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном 
промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, 
семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање 
животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може пренети 
заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за 
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница 
животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за 
производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака 
животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње 
и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у 
ветерини, као и друге послове одређене законом. 
 

Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и 
штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, 
унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту 
биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; 
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, 
семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом. 
 

Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско 
коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; 
спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; 
уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и 
пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области 
водопривреде, као и друге послове одређене законом. 
 

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; 
унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и 
дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски 
надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове одређене законом. 

 
Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са својством правног 
лица, обавља послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и 
вођење националног информационог система заштите животне средине 
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(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. 

 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
 

ЧЛАН 5. 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: СТРАТЕГИЈУ 
И ПОЛИТИКУ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ; 
АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДЊЕ И ТРЖИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА; 
БИЛАНСЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И СИСТЕМ 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ ОСНОВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА; УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРЖИШТА, МЕРЕ ТРЖИШНО-
ЦЕНОВНЕ ПОЛИТИКЕ, СТРУКТУРНЕ ПОЛИТИКЕ И ЗЕМЉИШНЕ ПОЛИТИКЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ; МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ; ПРЕДЛАГАЊЕ СИСТЕМСКИХ РЕШЕЊА И 
МЕРА ЗАШТИТЕ ПРИ УВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА; ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА; 
ПРОИЗВОДЊУ АГРАРНИХ ИНПУТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ И ПРЕХРАМБЕНУ 
ИНДУСТРИЈУ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ 
ПИЋА, ЕТАНОЛА, ДУВАНА И ПРОИЗВОДА ОД ДУВАНА И ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА; КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И 
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА, ВИНА, АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ 
ПИЋА, ВОЋНИХ СОКОВА, КОНЦЕНТРИСАНИХ ВОЋНИХ СОКОВА, ВОЋНИХ 
НЕКТАРА, ВОЋНИХ СОКОВА У ПРАХУ, МИНЕРАЛНИХ ВОДА, ЕТАНОЛА, 
ДУВАНА И ПРОИЗВОДА ОД ДУВАНА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОМ 
ПРОМЕТУ; РУРАЛНИ РАЗВОЈ; ЗЕМЉОРАДНИЧКО ЗАДРУГАРСТВО; 
СТРУЧНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СЛУЖБЕ; СИСТЕМ ТРЖИШНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ; ПРОИЗВОДЊУ, ЦЕРТИФИКАЦИЈУ И 
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И ПРОМЕТА СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА; 
ПРИЗНАВАЊЕ И ЗАШТИТУ СОРТИ БИЉА И РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 
ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ 
ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ; СТВАРАЊЕ УСЛОВА 
ЗА ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ 
МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 
ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 
ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ; ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

ОБАВЉА И ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: 
УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ; 
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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, СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРЕКЛА, РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАМА И 
ПРЕДМЕТА КОЈИМА СЕ МОЖЕ ПРЕНЕТИ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ, ХРАНЕ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ И КОМПОНЕНТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ; 
РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊЕ И КОНТРОЛУ РАДА ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА (КЛАНИЦЕ, 
МЛЕКАРЕ И ДР.); РЕГИСТРАЦИЈУ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊЕ И КОНТРОЛУ 
ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И НЕШКОДЉИВО 
УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА И СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРЕКЛА, КАО И ОБЈЕКАТА ЗА ЊИХОВУ ПРЕРАДУ; КОНТРОЛУ 
ПРОИЗВОДЊЕ И УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ ПРОМЕТ ЛЕКОВА И БИОЛОШКИХ 
СРЕДСТАВА ЗА УПОТРЕБУ У ВЕТЕРИНИ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО ОРГАН УПРАВЕ У САСТАВУ 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА: ЗАШТИТУ БИЉА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА; 
КОНТРОЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЂУБРИВА У ПРОИЗВОДЊИ, 
УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОМ ПРОМЕТУ; КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА 
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА; ПРОИЗВОДЊУ И РЕГИСТРАЦИЈУ СРЕДСТАВА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА И ИСХРАНУ БИЉА; УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА, ПРОЦЕНУ РИЗИКА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА КОНТРОЛЕ ВЕЗАНИХ 
ЗА БИОЛОШКУ СИГУРНОСТ КОД ОГРАНИЧЕНЕ УПОТРЕБЕ, УВОЂЕЊА У 
ПРОИЗВОДЊУ, СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ И УВОЗ ГЕНЕТИЧКИ 
МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА; ФИТОСАНИТАРНИ НАДЗОР И 
ИНСПЕКЦИЈУ У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОМ ПРОМЕТУ БИЉА, СЕМЕНА И 
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, КАО ОРГАН УПРАВЕ У САСТАВУ 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА: ПОЛИТИКУ ВОДОПРИВРЕДЕ; ВИШЕНАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ 
ВОДА; ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ИЗУЗЕВ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ; ЗАШТИТУ ОД 
ВОДА; СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ВОДА И ПЛАНСКУ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ; УРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ РЕЖИМА; 
ПРАЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕЖИМА ВОДА КОЈИ ЧИНЕ И ПРЕСЕЦАЈУ 
ГРАНИЦУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ 
ВОДОПРИВРЕДЕ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 
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УПРАВА ЗА ШУМЕ, КАО ОРГАН УПРАВЕ У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ПОЛИТИКУ 

ШУМАРСТВА; ОЧУВАЊЕ ШУМА; УНАПРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И 

ДИВЉАЧИ; СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ШУМА И ДИВЉАЧИ; КОНТРОЛУ 

СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ШУМАРСТВУ; ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ЧЛАН 5А 
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ОСНОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ; СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ, ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ПРИМЕНУ РЕЗУЛТАТА НАУЧНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ; СПРОВОЂЕЊЕ КОНВЕНЦИЈЕ О УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ, 
ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА И ПРАВУ НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ У ОБЛАСТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ; ЗАШТИТУ ВАЗДУХА; ЗАШТИТУ 
ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА; КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ; ПРЕКОГРАНИЧНО 
ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И ВОДЕ; ЗАШТИТУ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА РАДИ 
СПРЕЧАВАЊА ПОГОРШАЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ 
ВОДА; УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
ПЛАНИРАЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА; ЗАШТИТУ ОД ВЕЛИКОГ 
ХЕМИЈСКОГ УДЕСА И УЧЕШЋЕ У РЕАГОВАЊУ У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКИХ 
УДЕСА; ЗАШТИТУ ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА; ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ И 
НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА; УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ 
ПРОИЗВОДИМА; СПРОВОЂЕЊЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ХЕМИЈСКОМ ОРУЖЈУ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ИЗУЗЕВ РАДИОАКТИВНИМ 
ОТПАДОМ; ОДОБРАВАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ОТПАДА И 
ЗАШТИЋЕНИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО ОРГАН УПРАВЕ У 

САСТАВУ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СА СВОЈСТВОМ 

ПРАВНОГ ЛИЦА, ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 

НА: РАЗВОЈ, УСКЛАЂИВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ПРАЋЕЊЕ 

СТАЊА ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ИНДИКАТОРЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ; РЕГИСТАР ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И ДР.); СПРОВОЂЕЊЕ 

ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ВОДА, УКЉУЧУЈУЋИ 

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ И УСАГЛАШЕНИХ ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛУ 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, ПОВРШИНСКИХ ВОДА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ПРВЕ 

ИЗДАНИ И ПАДАВИНА; УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ; 

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОДАТАКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ, 

ЊИХОВУ ОБРАДУ И ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; РАЗВОЈ 

ПОСТУПАКА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И ЊИХОВУ 

ПРОЦЕНУ; ВОЂЕЊЕ ПОДАТАКА О НАЈБОЉИМ ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМА И 
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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. 

 
 

Министарство рударства и енергетике 
 

Члан 7. 

 
Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе 

који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду 
биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на 
експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у 
области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо 
коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних програма детаљних 
истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на 
експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других 
услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста минералних 
сировина и геолошких ресурса; инспекцијски надзор у области рударства, као и 
друге послове одређене законом. 
 

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе 
који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање развоја 
енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата 
нафте; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; 
ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА АКАТА О ИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА, КАО И ДРУГИХ АКАТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАД И 
ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТАВА КОЈА ОБАВЉАЈУ 
ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, 
ОДНОСНО ПРИРОДНИМ ГАСОМ; стратегију и политику енергетске 
безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске 
безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих 
програма; обавезне и друге резерве енергената; безбедан цевоводни 
транспорт гасовитих и течних угљоводоника; производњу, дистрибуцију и 
снабдевање топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је 
намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, 
коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; рационалну 
употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; 
заштиту животне средине и климатске промене у области енергетике; 
координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику; инспекцијски 
надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом. 
 

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе 
који се односе на: стратегију и политику развоја природних ресурса; 
истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса; израду 
програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање 
материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса 
резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, 
као и друге послове одређене законом. 
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Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

Члан 8. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове 

државне управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и 

политику развоја трговине; унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење 

укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање 

системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу 

пољопривредних и прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања 

прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског 

пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у 

производњи и промету и контролу услуга; контролу употребе робних и услужних 

жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и 

цене; спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту 

потрошача; оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; 

инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене 

законом. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове 

државне управе који се односе на: унапређење економских односа са 

иностранством; предлагање и спровођење мера у области економских односа 

са иностранством; праћење међународних економских односа и 

мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и 

организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и 

руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску 

сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа државне управе у вези 

с њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима 

спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; 

хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и 

Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и 

организација и њихову имплементацију; промет роба, услуга и права 

индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања; спољну 

трговину и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне 

опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност 

Министарства одбране; закључивање и праћење примене међународних 

трговинских уговора и споразума; прописе у области страних улагања, 

концесија и јавно-приватног партнерства ПРОПИСЕ У ОБЛАСТИ СТРАНИХ 

УЛАГАЊА; преговарање ради закључивања билатералних споразума о 

подстицању и заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; 

унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; 

праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским 

организацијама и агенцијама Организације уједињених нација, као и друге 

послове одређене законом. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове 

државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; 

интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности; развој, 

проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких 

дестинација од значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој 
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туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и 

обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; 

промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; 

имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и 

конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 

развој туристичког информационог система; услове и начин обављања 

делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; 

ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, 

одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; 

уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским 

парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове 

државне управе који се односе на: област телекомуникација, односно 

електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у 

области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски 

надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и 

поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; 

међународне послове у области електронских комуникација и поштанског 

саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области 

електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога 

плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле 

радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола 

за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга 

електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже 

оператори, као и друге послове одређене законом. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове 

државне управе у области информационог друштва који се односе на: 

предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему 

закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; 

мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог 

друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области 

инфoрмaциoнoг друштвa и информационо-комуникационих технологија; 

примену информационо-комуникационих технологија; пружање информационих 

услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе 

инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и 

научноистраживачке рачунарске мреже; заштиту података и информациону 

безбедност; међународне послове у области информационог друштва; 

стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог 

министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова 

Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове 

одређене законом. 
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Министарство правде 
 

Члан 9. 
 

Министарство правде обавља послове државне управе који се односе 
на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и 
прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна 
права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни 
спор; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно 
усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника 
ПРАВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА; судске вештаке, преводиоце и тумаче; 
извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; 
изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против 
човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење 
решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на 
основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма 
заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и друге правосудне 
професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и аналитику 
рада правосудних органа И ПРАВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА; ОДРЖАВАЊЕ, 
РАЗВОЈ И КООРДИНИСАЊЕ ПРАВОСУДСНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА; 
међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из 
кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за људска 
права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику 
Србију и праћење њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред 
Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда; припрему прописа у 
области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области 
борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; 
регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о 
личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују 
тајност података; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из 
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних 
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, 
ПРОГРАМИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ИЗ 
ДЕЛОКРУГА ТОГ МИНИСТАРСТВА; КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ОСТАЛИХ 
ИНСТИТУЦИЈА У ОКВИРУ СВОГ ДЕЛОКРУГА У ПРОЦЕСУ ПРОГРАМИРАЊА, 
СПРОВОЂЕЊА И ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, као и друге послове 
одређене законом. 
 

Министарство правде - Управа за сарадњу с црквама и верским 
заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе 
на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе с црквама 
и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; 
афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета; 
помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету 
националних мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског 
туризма; сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у 
иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку 
развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; 
пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног 
културног наслеђа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја 
цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, 
уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере 
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(свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа), као и 
друге послове одређене законом. 
 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Члан 10. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове 

државне управе који се односе на: систем изборе за републичке органе; радне 

односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним 

агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и 

стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; 

регистар грађана; печате, политичко и друго организовање, изузев синдикалног 

организовања; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање 

грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове државне управе и 

организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и 

јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; 

развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера 

у области електронске управе; одређене законом. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове 

државне управе који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским 

правима; вођење регистра националних савета националних мањина; избор 

националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка 

националне мањине, као и друге послове одређене законом. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове 

државне управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне 

аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у 

обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно 

усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне 

односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; 

територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене 

законом. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове 

државне управе који се односе на: стварање услова за приступ и реализацију 

пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 

претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 

помоћи, као и друге послове одређене законом. 

Дирекција за електронску управу, као орган управе у саставу 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове 

и послове државне управе који се односе на: усклађивање и унапређивање 

развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних 

органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и 

јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу информационо-

комуникационих технологија у државним органима, органима територијалне 

аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама, 
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примену и коришћење интернета у раду државних органа, територијалне 

аутономије, локалне самоуправе и јавних служби, као и друге послове одређене 

законом. 

Министарство спољних послова 
 

Члан 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; закључивање, потврђивање и примену међународних уговора; заштиту 
права и интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица у 
иностранству; област односа Републике Србије с дијаспором и Србима у 
региону; обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; 
праћење делатности страних средстава јавног информисања које се односе на 
Републику Србију; прикупљање, анализу, процену и достављање података који 
се односе на стране државе, међународне организације, групе и појединце, од 
значаја за процес утврђивања и вођења спољне политике; припрему учешћа 
представника Републике Србије на међународним конференцијама или 
преговорима за закључивање међународних уговора; ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА 
УЧЕШЋЕМ ПРЕДСТАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 
ОПЕРАЦИЈАМА – МИСИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
УЧЕШЋА ЦИВИЛА У ТИМ ОПЕРАЦИЈАМА – МИСИЈАМА, У САРАДЊИ СА 
ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, САГЛАСНО ПОСЕБНОМ 
ЗАКОНУ; РАЗВОЈНУ САРАДЊУ НАМЕЊЕНУ ИНОСТРАНСТВУ И 
КООРДИНИРАЊЕ УПУЋИВАЊА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ, У САРАДЊИ СА 
ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, САГЛАСНО ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ; послове 
везане за акредитоване званичне представнике држава и међународних 
организација; прикупљање, чување и објављивање документације о спољној 
политици Републике Србије, као и друге послове који су одређени законом 
којим се уређују спољни послови и другим законима. 
 

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у 
саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и 
стручне послове који се односе на: праћење положаја држављана Републике 
Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова 
за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у 
иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне 
самобитности српског народа изван Републике Србије; побољшање веза 
исељеника, држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових 
организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана 
Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у 
процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из 
Србије и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, 
економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику 
Србију, као и друге послове одређене законом. 
 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  

ЧЛАН 13А 
 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ 
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ОДНОСЕ НА: КООРДИНАЦИЈУ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ У ВЕЗИ СА 
ПРОЦЕСОМ ПРИДРУЖИВАЊА И ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ; 
КООРДИНАЦИЈУ ПРИСТУПНИХ ПРЕГОВОРА СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ И 
РАДА ТЕЛА ОСНОВАНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕГОВОРА; УСМЕРАВАЊЕ РАДА 
ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ДАВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ 
ИНСТРУКЦИЈА И УПУТСТАВА, СХОДНО ПОЛИТИЦИ ВЛАДЕ; АНАЛИТИЧКУ 
ПОДРШКУ РАДУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА; КООРДИНАЦИЈУ СПРОВОЂЕЊА 
СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ И РАДА ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ТЕЛА ОСНОВАНИХ ТИМ СПОРАЗУМОМ; КООРДИНАЦИЈУ ПРИПРЕМЕ 
СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ПРИСТУПАЊА 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ; КООРДИНАЦИЈУ ПРИПРЕМЕ И СПРОВОЂЕЊА 
НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ; КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ СА 
ЕВРОПСКОМ КОМИСИЈОМ И ДРУГИМ СТРУЧНИМ ТЕЛИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ, КАО И САРАДЊУ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА И ПРИСТУПАЊА СА 
ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА, 
КАНДИДАТИМА И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА; ПРАЋЕЊЕ И 
ПОДСТИЦАЊЕ УСКЛАЂИВАЊА ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 
ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЈАВНОСТИ О ТОМЕ; ПОМОЋ МИНИСТАРСТВИМА И 
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У УСКЛАЂИВАЊУ ПРОПИСА СА 
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ СТРУКТУРНИХ И КОХЕЗИОНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; 
ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНАТА КОЈИМ СЕ ДЕФИНИШУ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И 
ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СТРУКТУРНИХ И КОХЕЗИОНИХ 
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМСКИХ ДОКУМЕНАТА 
ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СТРУКТУРНИХ И КОХЕЗИОНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ; КООРДИНАЦИЈУ ПРОЦЕСА СЕЛЕКЦИЈЕ И ПРИОРИТИЗАЦИЈЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА; КООРДИНAЦИЈУ ПРОГРАМИРАЊА 
ИПА СРЕДСТАВА, КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ СРЕДСТАВА И УТВРЂИВАЊЕ 
ПРИОРИТЕТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ИПА СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА 
МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ; ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ИПА СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ У СВРХУ 
ИСПУЊАВАЊА СТРАТЕШКИХ РАЗВОЈНИХ ПРИОРИТЕТА;  ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ПРОЦЕСА ВРЕДНОВАЊА СПРОВОЂЕЊА ИПА ПРОГРАМА; КООРДИНАЦИЈУ 
МЕЂУНАРОДНЕ БИЛАТЕРАЛНЕ И МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ДОНАТОРСКЕ 
ПОМОЋИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; РУКОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОМ 
СТРУКТУРОМ И НАЦИОНАЛНИМ ТЕЛОМ ЗА ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ И 
ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ; УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ 
ОДБОРИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ РАДА ЗАЈЕДНИЧКИХ ОДБОРА 
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА, КАО И РАДА ЗАЈЕДНИЧКИХ ТЕХНИЧКИХ 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; КООРДИНИРАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ МАКРО-РЕГИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА; ПРАЋЕЊЕ 
ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА КОЈЕ МИНИСТАРСТВА И ПОСЕБНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИМАЈУ У ПРИДРУЖИВАЊУ И ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСКОЈ 
УНИЈИ; КООРДИНАЦИЈУ ПРЕВОЂЕЊА И ПРИПРЕМЕ НАЦИОНАЛНЕ 
ВЕРЗИЈЕ ПРОПИСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРЕВОДА ЗАКОНОДАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЈЕДАН ОД ЗВАНИЧНИХ ЈЕЗИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; 
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И ПРОМОЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ 
ПРИДРУЖИВАЊА И ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И КОРИШЋЕЊУ 
МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ ИПА СРЕДСТВА; 
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КООРДИНАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. 
 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ОСТВАРУЈЕ 
САРАДЊУ СА МИСИЈОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ У 
ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА И ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, КАО И 
САРАДЊУ СА МИНИСТАРСТВОМ СПОЉНИХ ПОСЛОВА И ДРУГИМ 
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РАЗМАТРАЊУ ПИТАЊА КОЈА 
СЕ ОДНОСЕ НА ДЕФИНИСАЊЕ ПОТРЕБА И ПОПУЊАВАЊЕ СТРУЧНОГ ДЕЛА 
ДИПЛОМАТСКОГ КАДРА МИСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИ ЕВРОПСКОЈ 
УНИЈИ У СВИМ ФАЗАМА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА, КАО И ДРУГЕ 
ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИДРУЖИВАЊА И ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ 
УНИЈИ. 
 

 
 

Републичка дирекција за робне резерве 
 

Члан 25. 
 

Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне послове и 
послове државне управе који се односе на: организацију система робних 
резерви; образовање, смештај, чување и обнављање робних резерви; 
утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви; управљање 
токовима количина с циљем одржавања резерви на нивоу неопходног 
минимума; изградња складишних капацитета за потребе републичких робних 
резерви; материјално-финансијско и евиденционо пословање робним 
резервама, као и друге послове одређене законом. 
 

Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве врши 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине у делу пословања Дирекције са 
основним пољопривредно-прехрамбеним производима.  
 

НАДЗОР НАД РАДОМ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
ВРШИ МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, А 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ     У 
ДЕЛУ ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈЕ СА ОСНОВНИМ ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНИМ ПРОИЗВОДИМА. 

 

Републички хидрометеоролошки завод 
 

Члан 27. 
 

Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове и 
послове државне управе који се односе на: метеоролошки, метеоролошко-
радарски, агрометеоролошки и хидролошки осматрачки и аналитичко-
прогностички систем; систематска метеоролошка, климатолошка, 
агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и 
измерених хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и 
прогнозирање стања и промена времена, климе и вода, развој метода, 
оперативно осматрање и најаву појава непогода у атмосфери и хидросфери; 
ваздухопловну метеорологију; истраживање процеса у атмосфери и 
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и 
модификације времена; противградну заштиту; израду предлога за коришћење 
енергетског потенцијала Сунца и ветра; хидрометеоролошку подршку речној 
пловидби; остваривање и чување еталона и баждарење метеоролошких и 
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хидролошких инструмената; сарадњу у области међународних хидролошких и 
метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у 
домену метеорологије и хидрологије, као и друге послове одређене законом. 
 

Надзор над радом Републичког хидрометеоролошког завода врши 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине. 
 

НАДЗОР НАД РАДОМ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ 

ЗАВОДА ВРШИ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ.  

 


