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Обавеза Владе је да поднесе Народној скупштини извештај о раду за протеклу годину, што је утврђено 

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). 

Извештај о раду Владе за период јул – децембар 2012. године, односно од конституисања актуелне Владе 

27. јула 2012. године па до краја календарске године, 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 период јул – децембар 2012. године, које је донео 

Генерални секретар Владе 012 Број: 021-211/2013 од 15. јануара 2013. 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 министарстава који 

је одређен Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12). 

  
Извештај о раду Владе за период јул – децембар 2012. године припремио је Генерални секретаријат Владе 

у сарадњи са Министарством финансија и привреде и Републичким секретаријатом за законодавство.  
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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”, број 72/12), 

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 области организованог финансијског криминала откривенe су четири организоване криминалне групе 

са 66 чланова, од којих су две вршиле злоупотребе приликом увоза, царињења и продаје разне техничке и друге 

робе, једна је вршила различите малверзације ради доделе наменских кредита, а једна - злоупотребе у промету 

секундарних сировина, и против њих су поднете кривичне пријаве. У области организованог наркокриминала 

откривено је 11 наркогрупа различитог степена и нивоа организованости и пријављена су 74 лица. Посебно је 

значајно откривање криминалне групе од које су заплењена око 84 кг „сканка” у Београду, као и шесточлане 

групе која је кријумчарила „сканк” с подручја АП Косова  и Метохије у земље Западне Европе, од које је 

заплењено 40 кг ове врсте марихуане. Откривене су и две групе које су узгајале марихуану на подручју 

Београда (пронађено је и заплењено укупно 296 кг марихуане). Откривена је група од 11 чланова која је 

организовала набавку хероина у Турској и његово кријумчарење у Републику Србију и Републику Словенију, а 
затим у Краљевину Холандију ради даље продаје. Паралелно с тим, ова група је кријумчарила кокаин из 

Доминиканске Републике у земље Западне Европе. Осим тога, откривена је група од три члана која је 

кријумчарила кокаин из Републике Италије у нашу земљу и на територију Босне и Херцеговине, као и група од 
11 чланова, која је у илегалној лабораторији у Београду производила метамфетамина, који је кријумчарен у 

земље Европске уније. Реализовано је 5.045 заплена у којима је заплењено око 2,4 тоне наркотика, што је за 

преко 70% више него у 2011. години (око 1,4 тоне). Такође, заплењено је и више од 191.000 комада разних 

наркотика. Одузето је 55 килограма хероина, 2,2 тоне марихуане (око једне тоне у 2011. години), 3,8 кг кокаина, 

више од 2.500 комада екстазија, 12,8 кг амфетамина (преко 2,5 пута више него у 2011. години, када је одузето 

4,7 кг), 96,2 кг осталих наркотика, и др. Откривено је 4.761 кривично дело у вези са опојном дрогом.  

Област трговине људима прате исте тенденције као и претходних година, а односе се на присуство тзв. 

унутрашње трговине људима, чији су оштећеници углавном наши држављани. Поднето је 36 кривичних пријава 

против 68 лица (67 држављана Републике Србије) због кривичног дела трговине људима којима су оштећена 63 
лица. Међу оштећеним лицима налази се 58 држављана Републике Србије, по један држављанин Босне и 

Херцеговине, Црне Горе и Републике Молдавије, као и два лица без држављанства. Посебно је значајно 

хапшење седмочлане организоване криминалне групе која је извршила купопродају држављанке Републике 
Молдавије ради њене сексуалне експлоатације у земљама Европске уније и откривање три лица, у сарадњи са 
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аустријском полицијом, која су кроз агенцијску проституцију у Бечу сексуално експлоатисала већи број 

девојака из наше земље. 

 У области кријумчарења људи, против 279 лица поднето је 165 кривичних пријава због организованог 

илегалног пребацивања преко државне границе ради кријумчарења 1.560 лица, међу којима је највише 
држављана Исламске Републике Авганистан  - 660, Исламске Републике Пакистан - 396, Федеративне 

Републике Сомалије - 114, Краљевине Марока - 50, Сиријске Арапске Републике – 49, наших држављана с 

подручја АП Косова и Метохије - 58, и др.  
У области сузбијања организованог имовинског криминала откривене су две организоване криминалне 

групе са девет чланова. Посебно је значајно хапшење четворочлане организоване криминалне групе која је 

извршила разбојништво у Музеју - Фондацији „Бурле” у Цириху, одакле је одузела четири уметничке слике у 

вредности од 180 милиона швајцарских франака, међу којима је и слика „Дечак у црвеном прслуку” Пола 

Сезана. Група је откривена у сарадњи с полицијом Швајцарске Конфедерације. Поред откривања нових, 

настављен је и рад на разјашњењу свих околности под којима је деловала организована криминална група 

откривена у 2011. години, а која је извршила два разбојништва над радницима предузећа „Securitas services” из 

Београда, који су обезбеђивали и транспортовали новац „Војвођанске банке” (у јануару 2010. године) и 

„Универзал банке”(у марту 2011. године), када је одузето око 106,5 милиона динара. 

 У области организованог високотехнолошког криминала откривене су две организоване криминалне 
групе. Прва група од 11 чланова је, уз помоћ рачунарске опреме и посредством посебних уређаја, вршила 

незакониту терминацију међународног телефонског саобраћаја (оштетила је „Телеком Србија”, „Теленор” и 

ВИП за око 3,4 милиона евра и прибавила имовинску корист од око 311.000 евра), док је друга група од 18 

чланова организовала преварне ТВ и радио квизове, при чему је гледаоце и слушаоце доводила у заблуду да ће 

слањем СМС порука освојити вредне робно-новчане награде. Та група је прибавила имовинску корист од преко 

1,5 милијарди динара, оштетивши више од 160.000 грађана за преко три милијарде динара. 

 Осим група с тзв. специјализованом криминалном делатношћу, пуна пажња је посвећена разоткривању 

група које се истовремено баве разноврсним формама организованог и класичног криминала. Разбијене су 

четири такве групе са 42 члана, и то: група од 10 чланова која је на територији Републике Србије и других 
земаља у окружењу, као и у земљама Европске уније, истовремено вршила продају дроге, оружја и 

експлозивних направа; група од 12 чланова која је кријумчарила кокаин из Доминиканске Републике и 

паралелно с тим вршила разбојништва и изнуде; група од 11 чланова која је од марта 2011. до децембра 2012. 
године, на територији општине Врање, између осталог, подметала пожаре у објектима и путничким возилима; 

као и група од девет чланова која је, у мају 2011. године на Кипру, извршила кривично дело тешко убиство у 

покушају над руским држављанином, а намеравала је да на територији Украјине врши разбојништва над 
возачима камиона, као и отмице возача камиона који су превозили секундарне сировине, ради препродаје робе 

на територији Руске Федерације. 

 У борби против корупције, откривено је 2.626 кривичних дела са елементом корупције и пријављено је 

2.901 лице. Посебну пажњу привукло је хапшење два бивша министра, од којих је један ухапшен због 

умешаности у малверзације у предузећу „ХИП Азотара”, а други - због фаворизовања инвеститора у вези са 

издавањем локацијских дозвола за изградњу линијских инфраструктурних објеката, оптичке мреже на 

државним путевима. Откривене су финансијске малверзације у пословању „Агробанке”, као и злоупотребе у 

вези с приватизованим путарским предузећима. Пуна пажња је посвећена откривању корупције у органима 

локалне самоуправе (поднете су кривичне пријаве против више садашњих и бивших председника општина). 
 У области сузбијања прања новца откривена су 123 кривична дела и поднето 65 кривичних пријава 

против 143 лица. Посебно је значајно хапшење 77 лица у више градова у земљи, која су од 2004. до 2011. 

године образовала и смишљено ширила пирамидално удружење, уз уплату износа од 2.290 евра по члану. 
Стечени новац тим путем износили су преко „off shore“ компанија на Кипар и Британска Девичанска Острва. 

 Иначе, укупан број кривичних дела је за 4,2% мањи него у 2011. години (са 100.934 на 96.695). Такође, 

смањен је и број кривичних дела општег криминала за око 3,5% (са 89.471 на 86.353). Смањен је и број 

кривичних дела против живота и тела и кривичних дела против имовине, а посебно тежих кривичних дела, и то 

тешких убистава, тешких крађа, неовлашћеног коришћења туђег возила и изнуда. Ефикасност у расветљавању 

кривичних дела са НН учиниоцима износи 56,3%  (57% у 2011. години). 

Остварено је стабилно стање безбедности на државној граници. Државну границу је прешло око 48,3 

милиона путника, што је за 1,5% мање него у прошлој години. Међу путницима је око 58% страних држављана. 

Највећи промет регистрован је на граничним прелазима Батровци, Хоргош, Градина, Прешево, Сурчин Београд, 

где је остварено око 51% укупног промета путника. Као и током претходне године, интезивно се спроводила 
појачана контрола на граничним прелазима због злоупотребе безвизног режима, како би се сузбила појава 

лажних азиланата - наших држављана, углавном ромске (с подручја АП Војводине и југа Србије) и албанске 

националности, који, посредством туристичких агенција или у сопственој режији, одлазе у земље Европске 

уније у намери да добију азил. У складу са Уредбом о ближем уређивању начина вршења полицијских 
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овлашћења полицијских службеника граничне полиције и дужности лица које прелази границу, с граничних 

прелаза су враћена 1.924 држављанина Републике Србије који нису испуњавали неки од услова за путовање у 

иностранство. У 2012. години забележено је највише повећање илегалне миграције преко територије наше 

земље у протеклој деценији. Откривено је 15.007 миграната, што је за око 45% процената више него у 2011. 
години. У око 90% случајева илегални мигранти су држављани земаља афро-азијског подручја (највише их је из 

Исламске Републике Авганистан, затим Исламске Републике Пакистан, Државе Палестине, Републике Тунис, 

Федеративне Републике Сомалије, Сиријске Арапске Републике, и др.). На државној граници су заплењена 
153,3 кг опојне дроге (119,5 кг марихуане, 32,6 кг хероина, по 0,4 кг екстазија, метадона и хашиша, као и 62.184 

комада разних таблета), 159 комада ватреног оружја, око 6.700 комада муниције и око 10.500 боксова цигарета, 

које се најчешће кријумчаре на граници према Румунији, Републици Бугарској и Црној Гори.  

 Реализоване су обимне активности у вези са управним пословима који су у непосредној функцији 

остваривања права грађана пред Министарством унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). У 

складу са одредбама Закона о држављанству Републике Србије, као и његовим изменама и допунама, донето је 

око 12.570 решења о пријему и упис у држављанство за више од 15.550 лица која су поднела захтев. У 

подручним полицијским управама Министарства, издато је око 583.000 путних исправа у складу са Законом о 

путним исправама. Грађанима је уручено око 730.000 биометријских личних карти. Према разним основама, 

одузета су 9.462 комада оружја, од чега је 1.289 комада било илегалном поседу. Регистровано је 14.827 комада 
оружја, од чега 2.060 комада оружја за личну безбедност физичких лица. Издато је око 945.000 саобраћајних 

дозвола, примљено је око 546.120 захтева за издавање возачке дозволе и издато је око 526.870 возачких 

дозвола.  

Очуван је стабилан јавни ред иако је повећан број одржаних јавних скуповa (са 59.052 у 2011. на 60.003 

у 2012. години). Од тог броја, највећи је број спортских скупова (46.633), културних (2.872), политичких (2.102) 

верских (685) и осталих (7.659). Безбедносну проблематику у школским срединама карактерише 1.707 

кривичних дела, међу којима преовлађују имовински деликти, 855 прекршаја и 2.634 остала догађаја који 

немају елементе кривичних дела и прекршаја. У различитим облицима насилничког понашања 55 ученика 

задобило је тешке, а 471 - лаке телесне повреде. Број спортских такмичења на којима су регистровани 
озбиљнији инциденти повећан је за око 40%. Број повређених лица као последица навијачког насиља повећан је 

за око 20%  (са 128 на 152). Међу повређенима је 26 полицијских службеника задужених за безбедност на 

спортским манифестацијама. Повећан је интензитет насиља усмерен према имовини (број оштећених возила 
повећан је са 37 на 83). Током године су предузете појачане мере у обезбеђивању два европска шампионата 

одржана у организацији Рукометног савеза Србије и Европске рукометне федерације - Европског првенства у 

рукомету за мушкарце и Европског првенства у рукомету за жене. 
Стање безбедности саобраћаја карактеришу позитивне тенденције у смањењу укупног броја 

саобраћајних незгода, броја незгода с настрадалим лицима, као и у смањењу броја погинулих и повређених 

лица. Евидентирано је 37.418 саобраћајних незгода што је 11,9% (42.453) мање него у 2011. години. Број 

саобраћајних незгода с настрадалим лицима смањен је за 6,1% (са 14.123 на 13.260), број погинулих за 9,3% (са 

731 на 663), а број повређених за 5,3% (са 19.316 на 18.296).  

У области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од значаја је доношење Закона о изменама и 

допунама Закона о ванредним ситуацијама. Ради ефикаснијег спровођења Закона о ванредним ситуацијама и 

Закона о заштити од пожара, донета је Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 

2012. до 2018. године и Правилник о професионалним ватрогасним јединицама локалне самоуправе, којим се 
утврђује минимални број ватрогасаца, као и техничка опремљеност и обученост професионалних ватрогасних 

јединица, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе. На основу Уредбе о садржају и начину израде 

планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, донето је Упутство о методологији за израду процене 
угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Eвидентирано је 44.576 различитих 

интервенција ватрогасно-спасилачких јединица, највише у пожарима и експлозијама, 35.755 или 80,2%, а на 

овако високи проценат утицао је велики број интервенција у пожарима на отвореном простору - 25.454. Осим 

интервенција у пожарима и експлозијама, ове јединице су обавиле су 642 техничке интервенције у саобраћају, 

88 техничких интервенција са опасним материјама, док се у 8.091 случају ради о осталим интервенцијама 

(дежурства, услуге, лажне дојаве, црпљење воде, увиђаји, садејства, и др.). Припадници ватрогасно–

спасилачких јединица спасли су или евакуисали 3.451 лице, и то 2.607 у разним техничким интервенцијама, 443 

у пожарима и експлозијама и 401 у осталим догађајима. У августу 2012. године, забележено је 20 шумских 

пожара већих размера (у 2007. години – осам, а у 2011. години – 14), којима је захваћена површина од преко 

11.000 хектара и потпуно уништен екосистем са свим елементима (флора и фауна), чија ће обнова трајати више 
десетина година. Материјална штета у пожарима на отвореном простору процењена је на око 50 милиона евра. 

У вишедневном гашењу шумских пожара већих размера остварена је ефикасна заједничка, координирана 

активност свих расположивих снага и средстава Сектора за ванредне ситуације, а веома је значајно било 

учешће Хеликоптерске јединице, Жандармерије и полицијских службеника Министарства, као и припадника 
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Војске Србије. Од посебне важности било је дејство хеликоптера и три авиона, које је Руска Федерација 

уступила Републици Србији за гашење највећих шумских пожара. 

Настављене су активности на успостављању и развоју свих облика међународне полицијске сарадње 

како са земљама у региону, тако и на ширем европском простору. Потписан је Споразум о полицијској сарадњи 
с Републиком Словенијом, док су у области борбе против организованог криминала потписани меморандуми о 

разумевању са Аустралијом и Краљевином Холандијом. Потписана је Заједничка изјава о унапређењу сарадње 

у борби против тероризма и организованог криминала са Црном Гором и Босном и Херцеговином, као и 
Протокол о полицијској сарадњи између министарстава унутрашњих послова Републике Србије и Црне Горе. 

Представници Министарства учествовали су на бројним међународним конференцијама и скуповима 

посвећеним проблемима међународне безбедности. Посебно је значајно учешће на: Деветој министарској 

конференцији о сарадњи у области безбедности граница у југоисточној Европи, на којој је потписана 

Декларација о сарадњи у области безбедности граница за 2012. годину; Конферeнцији министарстава правде и 

унутрашњих послова Европске уније, посвећеној проблемима миграција и азила, која је под кипарским 

председавањем Савету Европске уније одржана у Никозији; састанку министара унутрашњих послова земаља 

чланица Организације за црноморску економску сарадњу (БСЕЦ) под називом „Јачање сарадње у борби против 

прекограничног криминала”, одржаном у Истанбулу, као и на министарском састанку Генералне скупштине 

ИНТЕРПОЛ-а, и др. Ради унапређења међународне сарадње у области граничне безбедности потписан је 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и 

речном саобраћају, којим се оснива  заједничка канцеларије за везу, чиме ће бити олакшан прелазак границе 

грађанима обеју земаља. На бугарском граничном прелазу Калотина, 19. децембра 2012. године свечано је 

отворен Заједнички српско - бугарски контакт центар Калотина, чије функционисање и надлежности су 

прописане Споразумом између влада двеју земаља. Отварањем контакт центра убрзаће се размена информација, 

што ће допринети ефикаснијем сузбијању прекограничног криминала. У области заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, потписан је Споразум о оснивању српско - руског хуманитарног центра и Споразум о 

утврђивању Статута центра.  

 У току је реализација низа реформских пројеката који доприносе убрзаној и приметној модернизацији 
и професионализацији Министарства, као и усвајању нових норми и стандарда рада. Ради имплементације 

Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова, у септембру 2012. године донет је Акциони план који 

обухвата период до краја 2013. године. Влада је усвојила Стратегију заштите од пожара за период од 2012. до 
2017. године и у току је израда Акционог плана. Усвојена је Стратегија развоја саобраћајне полиције чији је 

Акциони план у изради. Такође, Влада је усвојила нову Стратегију интегрисаног управљања државном 

границом (претходна је донета почетком 2006. године). У току је израда Стратегије полиције у заједници, 
Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава од 2013. до 2018. године, као 

и Акционог плана Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и Акционог плана 

Националне стратегије контроле стрељачког и лаког оружја у Републици Србији за период 2010–2015. године. 

У јуну је, у сарадњи с британским и чешким партнерима, одржана завршна Конференција твининг пројекта 

„Реформа полиције - унутрашња контрола”. Сектор унутрашње контроле полиције и Међународни програм за 

помоћ при криминалистичкој обуци - ICITAP при Амбасади Сједињених Америчких Држава у Београду, у 

октобру 2012. године, започели су Пројекат „Заједничка гранична антикорупцијска иницијатива”, чији се 

завршетак планира до јуна 2013. године. Са амбасадором Краљевине Шведске у Републици Србији потписан је 

Споразум о сарадњи двеју земаља у области реформе система управљања људским ресурсима којим је 
предвиђена подршка имплементацији пројекта „Представљање концепта модерног управљања људским 

ресурсима Министарства унутрашњих послова Републике Србије”. Такође, у оквиру сарадње с Краљевином 

Шведском, настављен је рад на развојно-сарадничком програму који се састоји од три пројекта: „Развој 
стрaтегије за реформу и акционог плана”, „Рaзвој капацитета за полицијски рад вођен обавештајним радом са 

циљем успостављања криминалистичко - обавештајног система у склопу Министарства унутрашњих послова” 

и „Развој система за форензичке обуке и успостављање центра за форензичку обуку у склопу Министарства 

унутрашњих послова”. Твининг пројекат Републике Србије и Велике Британије под називом „Развој стратешког 

планирања и побољшања хоризонталне комуникације у Министарству унутрашњих послова” финансира 

Европска унија из средстава ИПА програма са 1,5 милиона евра. Пројекат „Развој капацитета за стратешко 

управљање у Министарству унутрашњих послова” финансијски подржава Влада Краљевине Шведске, а 

спроводе га Женевски центар за демократску контролу оружаних снага (DCAF) и Биро за стратешко планирање 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Служба за борбу против организованог криминала и 

Савезна криминалистичка полиција Аустрије сарађују у оквиру пројекта аустријског Савезног министарства 
унутрашњих послова под називом „Борба против кријумчарења наркотика на балканском путу”. Овај пројекат 

покренула је аустријска полиција 2006. године, током председавања Аустрије Европској унији, ради окупљања 

земаља чланица и других држава и међународних организација и удруживања њихових напора у борби против 

кријумчарења наркотика дуж „Балканског пута дроге”. Твининг пројекат „Имплементација Стратегије за борбу 
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против опојних дрога - компонента смањења понуде и тражње” из програма ИПА 2010, који је започет у 

октобру 2012. године, спроводи се у сарадњи с немачко-чешким конзорцијумом. Вредност твининг пројекта 

износи 1,5 милиона евра, а предвиђено је да траје 18 месеци. У октобру 2011. године започета је реализација 

пројекта који се односи на прекограничну сарадњу с Републиком Бугарском под називом „Јачање форензичких 
капацитета у области борбе против организованог прекограничног криминала у делу трговине наркотицима”. У 

оквиру програма ИПА, у 2012. години одобрено је финансирање пројекта „Борба против прекограничног 

организованог криминала кроз јачање капацитета за форензичку обраду лица места и анализу биолошких и 
других трагова у полицијским управама пограничног региона Србије и Бугарске”. Вредност наведеног пројекта 

износи 990.190 евра. 

Биро за сарадњу са медијима издао је 430 саопштења за јавност. Поступано је по 3.826 захтева новинара 

за разговор с припадницима Министарства и израђено је 4.500 прилога којима се представља рад Министарства 

путем веб сајта на интернету. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Закон о изменама и 

допунама Закона о 

ванредним ситуацијама 

Уређује деловање, 

проглашавање и управљање 

ванредним ситуацијама; систем 

заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних 

добара и животне средине од 

елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа 

- удеса и катастрофа, последица 

тероризма, ратних и других 

већих несрећа (у даљем тексту: 

елементарне непогоде и друге 

несреће); надлежности 

државних органа, аутономних 

покрајина, јединица локалне 

самоуправе и учешће полиције 

и Војске Србије у заштити и 

спасавању; права и дужности 

грађана, привредних друштава, 

других правних лица и 

предузетника у вези са 

ванредним ситуацијама; 

организација и делатност 

цивилне заштите на заштити, 

спасавању и отклањању 

последица елементарних 

непогода и других несрећа; 

финансирање; инспекцијски 

надзор; међународна сарадња и 

друга питања од значаја за 

организовање и функционисање 

система заштите и спасавања 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

25. септембар 

 

/ 

2. Закон о управљању 

миграцијама 

Овим законом уређује се 

управљање миграцијама, 

начела, орган надлежан за 

управљање миграцијама и 

јединствени систем  

прикупљања и размене 

података у области управљања 

миграцијама 

Народна 

скупштина 

усвојила 

107/12 

9. новембар 

/ 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Стратегија интегрисаног 

управљања границом у 

Републици Србији 

Члан 45. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 

– исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Разрађена доследна примена 

концепта интегрисаног 

управљања границом. 

111/12 

22. новембар 

/ 

2.  Одлукa о образовању 

Републичког штаба за 

ванредне ситуације 

Члан 10. став 1. тачка 

6) и члан 33. став 1. 

тачка 1) Закона о 

ванредним 

ситуацијама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 111/09 и 

92/11), а у вези са 

чланом 2. Уредбе о 

саставу и начину 

рада штабова за 

ванредне ситуације 

(„Службени гласник 

PC”, број 98/10) 

Образован Републички штаб 

за ванредне ситуације и 

именују се чланови тог 

штаба 

75/12 

2.август 

/ 

3.  Одлука о упућивању 

позива Влади Руске 

Федерације да 

ваздухоплов 

Министарства за 

цивилну заштиту, 

ванредне ситуације и 

отклањање последица 

елементарних непогода 

Руске Федерације буде 

смештен на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 25. 

августа до 15. септембра 

2012. године, као и да се 

ваздухоплову Камов КА-

32 омогући продужење 

боравка на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 16. 

септембра до 1. октобра 

2012. године 

Члан 10. тачка 10) и 

члан 140. тачка 4) 

Закона о ванредним 

ситуацијама 

("Службени гласник 

РС", бр. 111/09 и 

92/11),  члан 17. став 

1. 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) 

Упућуен позив Влади Руске 

Федерације да ваздухоплов 

Министарства за цивилну 

заштиту, ванредне ситуације 

и отклањање последица 

елементарних непогода 

Руске Федерације буде 

смештен на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 25. 

августа до 15. септембра 

2012. године, као и да се 

ваздухоплову Камов КА-32 

омогући продужење боравка 

на аеродрому „Константин 

Велики” у Нишу, у периоду 

од 16. септембра до 1. 

октобра 2012. године 

84/12 

29. август 

/ 

4.  Одлука о упућивању 

позива Влади Руске 

Федерације да 

ваздухоплов 

Министарства за 

цивилну заштиту, 

ванредне ситуације и 

отклањање последица 

Члан 10. тачка 10) и 

члан 140. тачка 4) 

Закона о ванредним 

ситуацијама 

("Службени гласник 

РС", бр. 111/09 и 

92/11),  члан 17. став 

1. и члан 43. став 1. 

Упућен позив Влади Руске 

Федерације да ваздухоплов 

Министарства за цивилну 

заштиту, ванредне ситуације 

и отклањање последица 

елементарних непогода 

Руске Федерације буде 

смештен на аеродрому 

84/12 

29. август 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
елементарних непогода 

Руске Федерације буде 

смештен на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 26. 

августа до 15. септембра 

2012. 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) 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 26. 

августа до 15. септембра 

2012. године 

5.  Одлука о упућивању 

позива Влади Руске 

Федерације да 

ваздухоплови 

Министарства за 

цивилну заштиту, 

ванредне ситуације и 

отклањање последица 

елементарних непогода 

Руске Федерације буду 

смештени на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 30. 

августа до 15. септембра 

2012. године 

Члан 10. тачка 10) и 

члан 140. тачка 4) 

Закона о ванредним 

ситуацијама 

("Службени гласник 

РС", бр. 111/09 и 

92/11),  члан 17. став 

1. 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) 

Упућен позив Влади Руске 

Федерације да ваздухоплови 

Министарства за цивилну 

заштиту, ванредне ситуације 

и отклањање последица 

елементарних непогода 

Руске Федерације буду 

смештени на аеродрому 

„Константин Велики” у 

Нишу, у периоду од 30. 

августа до 15. септембра 

2012. године 

85/12 

31. август 

/ 

6.  Одлука о обезбеђивању 

средстава за ангажовање 

ЈАТ привредне авијације 

на гашењу пожара на 

територији Републике 

Србије у периоду 

високих температура 

Члан 10. тач. 8) и 9) 

Закона о ванредним 

ситуацијама 

("Службени гласник 

РС", бр. 111/09 и 

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) 

Употребљена средстава 

текуће буџетске резерве 

(средства се одобравају 

Министарству унутрашњих 

послова за обезбеђивање 

средстава за ангажовање ЈАТ 

Привредне авијације на 

гашењу пожара на 

територији Републике 

Србије у периоду високих 

температура) 

 

85/12 

31. август 

/ 

7.  Одлука о одређивању 

најниже цене теоријске и 

практичне обуке 

кандидата за возаче и 

најниже цене за 

полагање возачког 

испита 

Члан 218. став 1, 

члан 237. став 3. и 

члан 346. тач. 3) и 4) 

Закона о безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 41/09, 53/10 

и 101/11) 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) 

Одређена најнижа цена 

теоријске и практичне обуке 

кандидата за возаче, најнижа 

цена за полагање возачког 

испита и износи, односно део 

цене који кандидат плаћа 

правном лицу које врши 

оспособљавање кандидата за 

возаче (у даљем тексту: 

правно лице) и део цене који 

кандидат плаћа 

Министарству унутрашњих 

послова ради подмирења 

трошкова учешћа испитивача 

у испитној комисији. 

105/12 

2. новембар 

/ 

8.  Закључак 

05 број: 337-6069/2012 

од 20. септембра 2012. 

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 Анекс о измени 

Меморандума о разумевању , 

сарадњи и подршци 

секретаријату Конвенције о 

полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
9.  Закључак 

05 број: 021-6270/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

Члан 10. тачка 6а) 

Закона о ванредним 

ситуацијама 

("Службени гласник 

РС", бр. 111/09, 92/11 

и 93/12)  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) 

Усвојен Извештај о раду 

Републичког штаба за 

ванредне ситуације за 2011. 

годину и План рада за 2012. 

годину 

/ / 

10.  Закључак 

05 број: 037-7551/2012 

од 02. новембра 2012. 

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 платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 81. 

заседању Генералне 

скупштине Интерпола, од 5. 

до 9. новембра 2012. године, 

у Риму  

/ / 

11.  Закључак 

05 број: 018-7763/2012 

од 08. новембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за 

закључивање Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Словеније о полицијској 

сарадњи  

/ / 

12.  Закључак 

05 број: 018-8264/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за 

закључивање споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Црне Горе о 

реадмисији лица чији је 

улазак или боравак 

незаконит  

/ / 

13.  Закључак 

05 број: 037-8633/2012 

од 28. новембра 2012. 

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 Платформа за 

учешће Председника Владе и 

министра унутрашњих 

послова Ивице Дачића на 

министарској и експертској 

конференцији поводом 

покретања Глобалне алијансе 

против сексуалне 

злоупотребе деце путем 

интернета 

/ / 

14.  Закључак 

05 број: 018-8987/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за 

закључивање протокола 

између Владе Републике 

Србије и Влада земаља 

Бенелукса (Краљевине 

Белгије, Великог Војводства 

Луксембург и Краљевине 

Холандије) о спровођењу 

Споразума између Републике 

Србије и Европске заједнице 

о реадмисији лица која 

незаконито бораве  

/ / 
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Правилник о начину 

утврђивања вредности 

грађевинског дела објекта и 

начину обрачуна накнаде за 

склониште 

Члан 65. став 6. Закона о 

ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", 

бр. 111/09 и 92/11) 

/ 78/12 

10. август 

2. Правилник о начину израде и 

садржају плана заштите од 

удеса 

Члан 79. став 5. Закона о 

ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", 

бр. 111/09 и 92/11) 

/ 82/12 

22. август 

3. Правилник о периодичним 

прегледима субјеката у првој и 

другој категорији угрожености 

од пожара 

Члан 73. став 3. Закона о 

заштити од пожара 

("Службени гласник РС", 

број 111/09) 

/ 87/12 

07. септембар 

 

4. Упутство о методологији за 

израду процене угрожености и 

планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

Члан 10. став 2. Уредбе о 

садржају и начину израде 

планова заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама ("Службени 

гласник РС", број 8/11) 

/ 96/12 

05. октобар 

5. Правилник о обрасцу пријаве 

пребивалишта на адреси 

установе, односно центра за 

социјални рад 

Члан 11. став 5. Закона о 

пребивалишту и 

боравишту грађана 

("Службени гласник РС", 

брoj 87/11) 

/ 113/12 

30. новембар 

6. Правилник о обрасцу и начину 

издавања дозволе за кретање и 

задржавање на подручју 

граничног прелаза 

 

Члан 21. став 5. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

7. Правилник о обрасцу захтева за 

издавање граничне дозволе, 

обрасцу граничне дозволе и 

начину и роковима њеног 

издавања 

Члан 12. став 4. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

8. Правилник о начину 

утврђивања повреда државне 

границе и граничних 

инцидената 

Члан 55. став 3. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

9. Правилник о обрасцу и начину 

издавања идентификационе 

карте 

Члан 23. став 2. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

10. Правилник о обрасцу дозволе за 

кретање и задржавање на 

подручју насељеног места у 

коме се налази гранични прелаз 

Члан 47. став 3. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

11. Правилник о постављању и 

коришћењу уређаја и других 

техничких средстава приликом 

заштите државне границе 

Члан 61. став 5. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

12. Правилник о садржају, начину 

вођења и року чувања података 

у евиденцијама које води 

гранична полиција 

Члан 62. став 2. Закона о 

заштити државне границе 

("Службени гласник РС", 

број 97/08) 

/ 120/12 

21. децембар 

13. Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

регистрацији моторних и 

Члан 268. ст. 10. и 13. и 

члан 269. став 3. Закона о 

безбедности саобраћаја на 

/ 121/12 

24. децембар 
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прикључних возила путевима ("Службени 

гласник РС", бр. 41/09, 

53/10 и 101/11) 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1.  Програм: 

Унапређење 

ефикасности полиције 

у одржавању јавног 

реда, спречавању, 

откривању и 

расветљавању деликата 

Ефикаснија безбедносна 

заштита живота, права, 

слобода и личног интегритета 

лица, имовине, подршка 

владавини права; обављање 

полицијских послова са 

циљем и на начин да се 

сваком обезбеди једнака 

безбедносна заштита 

05 

01 

1.102.860.000 

RSD 

1.100.600.000 

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

огранизованог 

криминала, 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

корупције, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

1.1 Пројекат: 

Израда и 

имплементација 

„Евиденције лица и 

догађаја везаним за 

спортске приредбе'' 

Ствaрање ефикасне и 

оперативне евиденције 

спортских клубова, навијача и 

догађаја у вези спортских 

приредби као предуслова за 

спречавање и сузбијање 

насиља на спортским 

приредбама; реализација 

пројекта биће омогућена 

доношењем Измена и допуна 

Закона о полицији 

05 

01 

500.000.000 RSD 

500.000.000 RSD 

 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

огранизованог 

криминала, 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

корупције, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

1.2 Пројекат: 

„Безбедно детињство – 

развој безбедносне 

културе младих” 

Пројекат се реализује у 

оквиру редовних полицијских 

активности 

05 

01 

600.000.000 RSD 

600.000.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

1.3 Пројекат: 

Развој полиције у 

заједници 

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; 

реализовано је 13 пројеката од 

сране 13 Полицијских управа 

који су били посвећени 

превенцији и најзначајним 

05 2.860.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

бебедносним аспектима 

2. Програм: 

Стручно усавршавање 

полицијских 

службеника 

Противтерористичке 

јединице 

Реализована једна 

специјалистичка обука у 

Русији на којој су учествовала 

3 припадника ПТЈ 

 

01 324.000 RSD Национална 

стратегија за 

борбу против 

огранизованог 

криминала, 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

корупције, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

3. Програм: 

Инфраструктурно 

опремање и 

унапређење техничких 

капацитета Специјалне 

Антитерористичке 

Јединице 

Адаптиран и опремљен Клуб 

са спомен собом и 

канцеларије у приземљу 

зграде команде; постављена 

видео опрема за обезбеђење 

круга базе; монтиран нови 

бојлер; освежено 100 м2 

фасаде и поправка бетонских 

стаза око зграде команде; 

замењени дотрајали олуци на 

спортској сали; купљен нови 

канцеларијски намештај; 

купљено 100 комада нових 

пиштоља 

01 9.563.058 RSD Национална 

стратегија за 

борбу против 

огранизованог 

криминала, 

Стратегија за 

борбу против 

дрога у 

Републици 

Србији за 

период 2009-

2013. године, 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

прања новца и 

финансирања 

тероризма, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

4. Програм: 

Институционални 

одговор на проблем 

сексуалне злоупотребе 

и искоришћавања деце 

путем информационих 

и комуникационих 

технологија у Србији 

Израђени су: Нацрт 

националне стратегије за 

превенцију и заштиту деце од 

трговине и искоришћавања у 

порнографији и проституцији; 

Нацрт акционог плана за 

превенцију и заштиту деце од 

искоришћавања у 

порнографији злоупотребом 

информационих и 

комуникационих технологија 

у Републици Србији; посебни 

протокол о о поступању 

полицијских службеника у 

заштити малолетних лица од 

злостављања и занемаривања 

и достављен свим 

организационим јединицама 

полиције на поступање; 

05 4.131.600 RSD Национална 

стратегија за 

борбу против 

огранизованог 

криминала, 

Стратегија за 

борбу против 

дрога у 

Републици 

Србији за 

период 2009-

2013. године, 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

прања новца и 

финансирања 

тероризма, 

Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

израђено и подељено 20.000 

флајера „10 правила за 

безбедно коришћење 

Интернета“;  одржана је 

тродневна специјалистичка 

обука за 24 полицијска 

службеника криминалистичке 

полиције који обаљају 

послове сузбијања сексуалних 

деликата и кривичних дела из 

области високотехнолошког 

криминала на тему 

„Интервјуисање учиниоца 

сексуалног злостављања деце: 

Обука за оквирну анализу 

понашања“ 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

5. Програм: 

Успостављање 

ефикасног система 

супростављања 

илегалним миграцијама 

на територији 

Републике Србије –

унапређење капацитета  

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; унапређен 

организациони и нормативни 

услови за успостављање 

сталне сарадње и размене 

података са службама у 

региону и Европи; запослени 

у Управи граничне полиције 

обучени коришћење 

електронске базе података о 

илегалним мигрантима за 

пружање адекватног третмана 

илегалним мигрантима; 

изграђани капацитети за 

примену истражних техника 

везаних за откривање, 

документовање и 

процесуирање кривичних дела 

из области 

високотехнолошког 

криминала 

06 535.000.000 RSD Стратегија 

интегрисаног 

управљања 

границом у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

борбе против 

трговине 

људима у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

- 2016 

6. Програм: 

Изградња 

информационог 

система за контролу 

границе – унапређење 

капацитета 

Повећан је капацитет људи у 

Министарству унутрашњих 

послова и другим 

одговарајућим 

заинтересованим странама, да 

би спроводили своје задатке 

који се односе на управљање 

границом одговорности 

управљања својом границом у 

складу са међународним 

споразумима; акциони план за 

развој информационог 

система је завршен; повећано 

је усклађивање и размена 

информација између Управе 

06 428.000.000 RSD Стратегија 

интегрисаног 

управљања 

границом у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

борбе против 

трговине 

људима у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

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 

унутрашњих 

послова 2011 

- 2016 

7. Програм: 

Побољшање стандарда 

граничне контроле – 

изградња капацитета 

Успоставњање система 

стационарног и мобилног 

видео надзора за обезбеђење и 

контролу државне границе на 

већем делу државне границе 

Републике Србије; 

оспособљени полицијски 

службеници у руковању 

навденим системом 

01 84.270.000 RSD Стратегија 

интегрисаног 

управљања 

границом у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

борбе против 

трговине 

људима у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

- 2016 

8. Програм: 

Имплементација 

стратегије 

интегрисаног 

управљања границом 

Омогућен бржи проток робе, 

путника и средстава 

06 26.750.000 RSD Стратегија 

интегрисаног 

управљања 

границом у 

Републици 

Србији 

Стратегија 

борбе против 

трговине 

људима у 

Републици 

Србији 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

- 2016 

8.1 Пројекат: 

Твининг пројекат за 

имплементацију 

стратегије 

интегрисаног 

управљања границом - 

CARDS 2006 

Завршена заједничка обука 

свих служби које учествују у 

интегрисаном управљању 

границом; одржана 

конференција; израда и 

усвајање одговарајућих 

подзаконских аката 

06 26.750.000 RSD Стратегија 

интегрисаног 

управљања 

границом у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

борбе против 

трговине 

људима у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

Министарства 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

унутрашњих 

послова 2011 

- 2016 

 9. Програм: 

Опремање 

Оперативног центра 

савременим 

средствима везе, 

информатичком 

опремом и другим 

неопходним 

средствима за рад 

Набављени : лап-топ рачунар, 

десктоп рачунар, радни 

столови, 

фотеље, архивски ормани, 

гардеробни ормани 

01 750.000 RSD / 

10. Програм: 

Изградња дигиталног 

радио система по 

ТЕТРА стандарду 

Обезбеђена поузданост 

система за све кориснике 

(набављено и инсталирано 6 

базних станица и 1250 

терминала) 

01 110.000.000 RSD Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

11. Програм: 

Унапређење 

функционисања 

информационог 

система Министарства 

унутрашњих послова 

Oбезбеђен поузданији рад 

софтвера, стабилнији рад 

рачунарско-комуникационе 

инфраструктуре и већа 

доступност информација из 

ИС 

06  

01    

616.962.000 RSD 

1.251.750.000 

 RSD 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

11.1 Пројекат: 

Мобилни видео надзор 

и систем глобалног 

позиционирања возила 

преко GPS, GSМ 

Уграђена два система у возила 

Одељења за опсервације, 

Управе криминалистичке 

полиције. У току је набавка 

опреме за уградњу опреме у 

возила Интервентне јединице. 

01  48.150.000 RSD  Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

11.2 Пројекат: 

IP видео надзор 

Успостављен ИП видео 

надзор на свим важнијим 

граничним прелазима  и 

објектима од битне важности 

01  302.700.000 RSD  Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

11.3 Пројекат: 

Модернизација 

комуникационе 

инфраструктуре 

интранет мреже 

Министарства 

унутрашњих послова 

У делу web сервиса:  

Сервис Лична карта у 

делимичној функционалности 

продукционо користи 

Централни регистар обавезног 

социјалног осигурања, Сервис 

Саобраћајна дозвола у пуној 

функционалности 

продукционо се користи кроз 

процес издавања 

регистрационе налепнице на 

техничким прегледима, 

Сервис еЗаказивање 

продукционе се користи од 

стране службеника Управних 

послова. Пуштено 30 нових 

локација на интранет мрежу. 

Планира се увођење интранет 

мреже на локацијама ПО и ПИ 

који је немају 

01   150.000.000 RSD Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

 

11.4 Пројекат: 

IP телефонија у 

Министарству 

3 Полицијске управе 

комплетно опремљене и 

стављене у функцију ИП 

01 20.000.000 RSD Стратегија 

развоја 

Министарства 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

унутрашњих послова телефонског система унутрашњих 

послова 2011 

– 2016 

12. Програм: 

Унапређење 

капацитета за 

ефикаснији рад 

Жандармерије 

Унапређени материјално 

технички капацитети- 

набављен део наоружања и 

муниције и део опреме 

01 33.113.000 RSD / 

13. Програм: 

Побољшање услова 

рада у КЗБ 

Уређено 7 км постојећих 

путева 

01 800.000 RSD / 

14. Програм: 

Развој капацитета за 

стратешко управљање 

у МУП 

Реализовна обука на тему 

управљање перформансама 

и напредни курс енглеског 

језика за 8 представника МУП 

05 

06 

135.628.000 RSD 

5.350.000 RSD 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова  

2011–2016 

14.1 Пројекат: 

Програм - Унапређење 

капацитета за 

стратешко планирање 

Потписан МИП 3; започета 

реализација ИПА; 

реализоване обуке Бироа за 

стратешко планирање; урађен 

Извештај за четврти квартал 

по Акционом плану  

05 

 

06 

111.985.000 RSD 

 

5.350.000 RSD 

Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова  

2011–2016 

 

14.2 

Пројекат: 

МИП 3 - 

Модернизација 

процеса управљања и 

донешења одлука 

увођењем система 

електронског 

управљања 

документима и 

пословним процесима 

у МУП РС 

Закључен уговор са 

консултантом ААМ 

Мanagment Information 

Consulting у септембру 2012. 

године; Консултант је заједно 

са службама Сектора 

финансија, људских ресурса и 

заједничких послова започео 

анализу постојећег стања у 

МУП -у 

05 23.643.000 RSD Стратегија 

развоја 

Министарства 

унутрашњих 

послова  

2011–2016 

 

15. Програм: 

Обука припадника 

Сектора за ванредне 

ситуације 

Оспособљено 36 ватрогасаца-

спасилаца, 20 инспектора 

превентивне заштите,  10 

организационих руководиоца 

ватрогасно-спасилачких 

јединица, 10 оперативних 

руководиоца у Ватрогасно-

спасилачкој бригади 

Крагујевац, 10 ватрогасаца 

спасилаца за рад на 

техничким интервенцијама у 

саобраћају, 10 ватрогасаца 

спасилаца за одговор на 

интервенцијама са опасним 

материјама, 20 припадника 

специјализоване јединице 

цивилне заштите за заштиту 

од пожара, 42 члана штабова, 

144 начелника штабова; 

реализована стручна 

саветовања са укупно 189 

полазника на тему „Размене 

искуства у заштити шума од 

пожара)“ и  „Саветовања у 

области заштите од пожара“; 

01 

06 

08 

5.092.736 RSD 

2.310.000 RSD 

50.000 RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

извршено увежбавање и  

обука 190 чланова штабова за 

ванредне ситуације кроз 

командно симулационе вежбе 

16. Програм: 

Унапређење 

оперативног рада                  

ватрогасно-

спасилачких јединица 

Спроведене су набавке за 

опремања припадника ВСЈ 

са:радно заштитне униформе -

комплет, интервентне 

заштитне униформе -комплет 

( јакна и панталоне, рукавице, 

чизме, шлем и опасач са 

секирицом, ужад са 

карабинером), разна 

ватрогасна и путничка возила 

од различитих домаћих и 

страних донатора, донација 

разне информатичке опреме 

01 

05 

07 

511.229.565 RSD 

4.361.000 RSD 

1.627.082 RSD 

/ 

17. Програм: 

Инвестиционо 

одржавање и изградња 

објеката за смештај 

ВСЈ 

Завршена је 3. фаза изградње 

новог објекта ВСЈ Зајечар 

финансиран из НИП –а; 

реконструкција 

термотехничке инсталације у 

ВСЈ Ваљево; пројекат 

реконструкције 

термотехничке инсталације у 

Врбасу; пројекат 

реконструкције 

термотехничке инсталације у 

Ваљеву, замена фасадних 

котлова и репарација грејних 

тела у ПВСЈ Темерин; набавка 

машинских радова за увођење 

инсталација радијаторског 

грејања 

01 49.718.884 RSD / 

18. Програм: 

Просторно и 

инфраструктурно 

позиционирање 

објеката за смештај 

ватрогасних и 

спасилачких јединица 

Рашчишћавање и припрема 

локације за изградњу, израда 

планске документације за 

изградњу и изградња објекта 

(добијена је сагласност за 

донацију: адапација и 

изградња ВСј Житорађа и 

грађевински радови за 

реконструкцију ВСЈ Блаце)   

07 3.600.000 RSD / 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 

2. Министар мр Млађан Динкић 

3. Делокруг На основу члана 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

Министарство финансија и привреде 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 у складу 

са законом који уређује јавну својину; својинско-правне и друге стварно-правне 

односе; 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. Министарство финансиjа и 

привреде обавља послове државне управе који се односе и на: привреду и привредни 

развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за 

обављање делатности; подстицање развоja и структурно прилагођавање привреде; 

утврђивање политике и стратегије привредног развоja; 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; усмеравање 

рада економских дипломата у вези са делокругом рада овог министарства; 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 
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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; стандардизациjу; техничке прописе; акредитацију; мере и 

драгоцене метале; анализу ефеката прописа; 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 финансија и 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. Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства 

финансија и привреде, 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 и привреде, 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. 

Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства 

финансија и 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 

Пореска управа; Управа царина; Дирекција за мере и драгоцене метале; Управа за 

дуван; Управа за спречавање прања новца; Управа за слободне зоне; Управа за трезор; 

Управа за јавни дуг;  

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 осигурање депозита; Агенција за реституцију; Агенција за лиценцирање 

стечајних управника; Агенција за приватизацију 

 

 

Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: Министарство), према одредбама Закона о 
буџетском систему, надлежно је за припрему и спровођење фискалне политике и управљање јавним финансијама, 

у складу с принципима, правилима и процедурама утврђеним наведеним законом. У том погледу, у другој 

половини 2012. године, с формирањем нове Владе остварен је напредак у области економске и фискалне 

политике, док је у првој половини године остварена фискална експанзија с негативним последицама на раст 

инфлације, дефицита текућег рачуна и јавног дуга. Министарство је, за потребе Владе, у августу и септембру  

реално сагледало стање у привреди и јавним финансијама и на oснову тога припремило ребаланс буџета 

Републике Србије за 2012. годину, с програмом мера фискалне консолидације. Полазећи од тога, Народна 
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скупштина Републике Србије је 29. септембра 2012. године донела Закон о изменама и допунама Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. годину и већи број пратећих закона с којима је отпочела консолидација јавних 

финансија. Након тога, Министарство је у октобру и новембру 2012. године припремило буџет Републике за 

2013. годину и Фискалну стратегију за 2013. годину, с пројекцијама за 2014. и 2015. 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 реални и јавни сектор. 

Економска политика током целе 2012. године била је суочена са снажним екстерним и интерним ограничењима. 
Спори опоравак светске економије и рецесија у еврозони и у 27 држава чланица Европске уније условили су 

смањење извозне тражње и капиталних прилива као главних покретача раста српске економије. Економска 

активност у земљи је ослабила у условима неповољног међународног окружења. На погоршање макроекономске 

ситуације утицали су и неповољни временски услови у зимском и летњем периоду, као и неповољна структура 

српске економије и њена ниска конкурентност, неликвидност привреде и слаба кредитна подршка банака реалном 

сектору, као и недовољне инвестиције приватног и јавног сектора.  

 У таквим екстерним и интерним околностима српска економија је, након рецесије у 2009. години и 

двогодишњег крхког опоравка, поново ослабила у 2012. години. Експанзивна јавна потрошња у првој половини 

2012. године утицала је на раст инфлације и текућег дефицита и није довела до раста БДП-а. Реални пад БДП-а у 

2012. години процењује се на око 2%. Инфлација је достигла висок ниво од 12,2%. Незапосленост је, према 
Анкети о радној снази из октобра          2012. године, забележила високу стопу од 22,4%. Дефицит текућег рачуна 

је повећан на око 11% БДП-а. Фискални дефицит и јавни дуг забележили су неодрживо високе нивое. 

Консолидовани фискални дефицит износио је 217,4 милијарде динара. Укупни јавни дуг Републике Србије на 

крају 2012. године износио je 17,7 милијарди евра. Доминантни извор финансирања фискалног дефицита биле су 

емисије хартија од вредности на домаћем и еврообвезница на међународном финансијском тржишту у септембру 

у износу од једне милијарде долара, са стопом приноса од 6,62% и у новембру у износу од 750 милиона долара, са 

стопом приноса од 5,45%. 

 Имајући у виду негативне макроекономске трендове који су се испољили у првој половини 2012. године, 

економска политика Владе од августа је усмерена на фискалну консолидацију која је започета ребалансом буџета 
Републике Србије и донетим фискалним мерама.  

 Најзначајнија мера на приходној страни је повећање пореских стопа првенствено на индиректне порезе, а 

на расходној страни - ограничени раст зарада запосленима у јавном сектору и пензија у складу с буџетским 
могућностима. 

 Најважније активности Министарства у области јавних финансија које доприносе 

макроекономској стабилности су: 
- доношење Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину и сета 

пратећих закона којима се спроводи фискална консолидација; 

-  укидање сопствених прихода корисника буџетских средстава и интегрисање свих прихода и расхода у 

буџетски процес, што обезбеђује ефикасније трошење ових средстава путем реалнијег планирања и веће 

контроле; 

- укидање 138 непотребних републичких и локалних парафискалних намета који су оптерећивали привреду и 

грађане и укидање седам непотребних агенција, фондова и регулаторних тела; 

- ограничавање раста плата у јавном сектору и пензија на 2% у октобру, што је у складу с буџетским 

могућностима; 
- уједначавање правила за утврђивање зарада у укупном јавном сектору и утврђивање максималне месечне 

зараде у јавном сектору у номиналном нето износу од 162.740 динара; 

- доношење Фискалне стратегије за 2013. годину, с пројекцијама за 2014. и 2015. годину, којом је утврђен 
макроекономски и фискални оквир за вођење економске и фискалне политике у наредне три фискалне године;  

- доношење Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и сета закона којима се регулишу рокови за 

измиривање новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, условна пореска амнестија, плаћање доцњи и 

слично, са циљем да се обезбеди јачање ликвидности привреде и стабилизација јавних финансија; 

-  обнављање разговора с представницима Међународног монетарног фонда ради упознавања с мерама 

фискалне политике и припрема за склапање новог арaнжмана са ММФ-ом из предострожности, који је значајан 

сигнал за стране инвеститоре да улажу у развој Републике Србије. 

 Ради побољшања макроекономске и фискалне позиције Републике Србије, Министарство је од августа 

2012. године предузело низ мера на плану економске и фискалне политике, без којих би земља склизнула у 

дужничку кризу. У првој фази рада припремљен је програм фискалне консолидације како би се зауставио брзи 
раст фискалног дефицита и јавног дуга и спречио банкрот државе. У том циљу припремљен је сет закона којима 

се спроводи програм фискалне консолидације, и то: Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике 

Србије за 2012. годину, Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Закон о изменама и допунама 

Закона о порезу на додату вредност, Закон о изменама и допунама Закона о фискалним касама, Закон о изменама 
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и допунама Закона о акцизама, Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Закон о изменама и допунама 

Закона о финансирању локалне самоуправе, Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закон о изменама и допунама Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, Закон о изменама Закона о републичким административним 
таксама и Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. 

 Изменама наведених закона, којима се спроводе мере фискалне консолидације, обезбеђено је смањење 

фискалног дефицита, успоравање раста јавног дуга и укидање парафискалних намета који оптерећују привреду. 
Циљ измена је увођење реда у јавне финансије и поједностављивање пореског система. Изменама ових закона 

укинути су сопствени приходи свих директних буџетских корисника, осим судства, чиме је обезбеђена боља 

контрола и рационалније коришћење буџетских средстава. Законом о утврђивању максималне зараде у јавном 

сектору смањене су највише плате у агенцијама и јавним предузећима и усклађене с нивоом плата у државној 

управи. Осим тога, укинуте су непотребне агенције, управе, дирекције и фондови чије се надлежности подударају 

с надлежностима министарстава. Важна структурна мера је усклађивање раста зарада у јавном сектору и пензија 

с реалним могућностима буџета, почев од октобра 2012. године. Предузете су мере за повећање ефикасности 

пореске управе. 

 Да би се смањио буџетски дефицит и јавни дуг ставио под контролу и, при томе, гарантовале исплате 

плата и пензија из буџета, било је неопходно умерено повећање пореза на потрошњу, пре свега, опште стопе 
ПДВ-а са 18% на 20%, с тим што је уведена могућност да мала и средња предузећа и предузетници плате ПДВ 

када робу наплате. Истовремено, подигнут је цензус за обавезни улазак у ПДВ систем на осам милиона динара. 

Законом су уведени пенали за државу ако касни с повраћајем ПДВ-а привредницима. Задржана је снижена стопа 

ПДВ-а од 8% на све животне намирнице како би се очувао стандард становништва.  

 У другој фази рада, полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, Министарство је припремило 

Фискалну стратегију за 2013. годину, с пројекцијама за 2014. и 2015 годину и Закон о буџету Републике Србије за 

2013. годину. Овим документима утврђена је економска и фискална политика за 2013. годину и пројекције 

макроекономских и фискалних индикатора за 2014. и 2015. годину. Фискалном стратегијом утврђен је и План 

структурних реформи које ће се спроводити у периоду 2013–2015. године, са циљем да се створе основе за 
одрживе јавне финансије и убрзање привредног раста Републике Србије. 

 Ради стабилизовања јавних финансија и побољшања ликвидности привреде, Министарство је припремило 

сет финансијских закона, и то: Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Закон о 
изменама и допунама Закона о акцизама, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама, Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга, Закон о изменама и допунама Закона 

о девизном пословању, Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Закон о измени 
и допуни Закона о приватизацији, Закон о затезној камати, Закон о измени Закона о осигурању, Закон о 

преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског 

материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије.  

 Осим тога, Министарство је припремило Закон о јавним предузећима којим се уводи професионализација 

управљања у јавним предузећима и обезбеђује транспарентност пословања јавних предузећа. Министарство је 

започело рад на припреми Закона о накнадама за коришћење јавних добара којим ће се регулисати начин увођења 

и утврђивања висине накнада, као и употреба наплаћених средстава. Влада је донела и низ мера за подстицање 

привреде, као што су: субвенционисање камата на кредите банака за ликвидност привреде, субвенционисање 

камата на кредите банкама за станоградњу, подстицање привреде преко кредита Фонда за развој Републике 
Србије, подстицање пољопривреде и развоја села, подстицање директних инвестиција и запошљавања, 

подстицање вагоноградње, подршка ИТ сектору, и др. 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину 

Уређени приходи и примања, расходи и 

издаци буџета Републике Србије за 

2012. годину, његово извршавање, обим 

задуживања за потребе финансирања 

дефицита и конкретних пројеката и 

давање гаранција, управљање јавним 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 
/ 



 

 25 

Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
 

 

 

 

дугом, коришћење донација, 

пројектних зајмова, коришћење 

прихода од продаје добара и услуга 

буџетских корисника, права и обавезе 

корисника буџетских средстава 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о 

буџетском систему 

Таксе утврђене пре ступања на снагу 

Закона о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему, односно до 29. 

септембра 2012. године, могу се 

наплаћивати до 31. марта 2013. године, 

а након 31. марта 2013. године могу се 

наплаћивати само таксе за чију је 

висину добијена сагласност 

министарства надлежног за послове 

финансија, односно органа локалне 

власти надлежног за финансије. 

Одредбе чл. 2. и 23. Закона у делу који 

регулише планирање и исказивање 

капиталних издатака примењују се од 

припреме буџета за 2013. годину. 

Одредбе чл. 23. и 37. Закона у делу који 

се односи на резерву за подршку 

децентрализованом управљању 

финансијском помоћи Европске уније, 

примењују се од 1. јануара 2014. 

године. Одредбе прописа и других 

општих аката који су ступили на снагу 

пре ступања на снагу Закона, у делу 

који се односи на Извештај о фискалној 

стратегији, почев од 1. јануара 2013. 

године, сходно ће се примењивати на 

Фискалну стратегију, уколико нису у 

супротности са Законом. Одредба члана 

32. Закона у делу који се односи на 

укупан износ преусмеравања 

апропријације примењује се почев од 

буџета за 2013. годину. Одредбе 

Закона, у делу који се односи на Фонд 

за социјално осигурање војних 

осигураника, примењују се почев од 

припреме финансијских планова 

организација за обавезно социјално 

осигурање за 2013. годину 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 
/ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о порезу на 

додату вредност  

Подношење пореске пријаве, плаћање 

ПДВ и остваривање права на повраћај 

ПДВ за пореске периоде у 2012. години 

врши се у складу са одредбама Закона о 

порезу на додату вредност. Обвезник 

ПДВ који се определио за обавезу 

плаћања ПДВ до 15. јануара 2012. 

године може да поднесе захтев за 

брисање из евиденције за ПДВ у складу 

са Законом о изменама и допунама 

Закона о порезу на додату вредност 

надлежном пореском органу од 1. 

јануара 2014. године. Закон о изменама 

и допунама ће се примењивати од 1. 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 
/ 
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јануара 2013. године, осим одредаба 

члана 15, члана 26. став 2. и члана 45, 

које ће се примењивати од 1. октобра 

2012. године, члана 32, који ће се 

примењивати од 31. децембра 2012. 

године, као и одредаба овог закона које 

садрже овлашћења за доношење 

подзаконских аката, које ће се 

примењивати од дана ступања на снагу 

овог закона 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о 

фискалним касама 

Уређено евидентирање сваког 

појединачно оствареног промета добара 

на мало, односно сваке појединачно 

извршене услуге физичким лицима 

преко електронске регистар касе са 

фискалном меморијом или фискалног 

штампача, техничке и функционалне 

карактеристике фискалне касе, 

фискални документи фискалне касе, 

евидентирање промета, отклањање 

грешака, ресетовање фискалне касе, 

стављање у промет фискалне касе, 

фискализација, сервисирање и поправка 

фискалне касе, контрола техничких и 

функционалних карактеристика 

фискалне касе, контрола евидентирања 

промета преко фискалне касе и 

контрола рада овлашћеног сервиса 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар  
/ 

5. 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о акцизама 

Уређено опорезивање акцизама 

 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар  
/ 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о дувану 

Уређени услови и начин производње, 

обраде и стављања у промет дувана и 

обрађеног дувана, као и производње, 

разврставања и промета дуванских 

производа и вођења регистара, 

евиденционих листа и евиденција; 

одређују се врсте података о саставу и 

обележавању дуванских производа; 

образује се Управа за дуван и уређује 

надзор над спровођењем овог закона 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар  
/ 

7. 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о 

финансирању локалне 

самоуправе 

Уређено обезбеђивање средстава 

општинама, градовима и граду 

Београду за обављање изворних и 

поверених послова 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 
/ 

8. 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о порезу на 

доходак грађана 

Измењен и допуњен Закон о порезу на 

доходак грађана. Порез на доходак 

грађана плаћају, у складу са одредбама 

овог закона, физичка лица која 

остварују доходак. Опорезивање 

дохотка грађана уређује се искључиво 

овим законом. Пореска ослобођења и 

олакшице могу се уводити само овим 

законом 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

93/12 

28. септембар 
/ 

9. 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о пореском 

поступку и пореској 

Уређен поступак утврђивања, наплате и 

контроле јавних прихода на које се овај 

закон примењује, права и обавезе 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 
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администрацији пореских обвезника, регистрација 

пореских обвезника и пореска кривична 

дела и прекршаји 

10. 

 

 

Закон о изменама Закона о 

републичким 

административним таксама 

Уређене републичке административне 

таксе 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 
/ 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о утврђивању 

максималне зараде у јавном 

сектору 

Одређена максимална зарада у јавном 

сектору, и то: у јавним агенцијама, 

организацијама на које се примењују 

прописи о јавним агенцијама, 

организацијама обавезног социјалног 

осигурања, јавним предузећима чији је 

оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне 

самоуправе, правним лицима над 

којима Република Србија, аутономна 

покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе има директну или 

индиректну контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% гласова у 

управном одбору, као и у другим 

правним лицима у којима јавна 

средства чине више од 50% укупних 

прихода 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 

12. 

 

 

 

 

Закон о изменама Закона о 

обавезном осигурању у 

саобраћају 

Уређено обавезно осигурање у 

саобраћају, оснива се Гарантни фонд, 

уређује се његова надлежност и начин 

финансирања и поверавају се јавна 

овлашћења Удружењу осигуравача 

Србије 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 

13. 

 

 

Закон о изменама Закона о 

приватизацији 

Уређени услови и поступак промене 

власништва друштвеног, односно 

државног капитала 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о туризму 

Уређени услови и начин планирања и 

развоја туризма; туристичке 

организације за промоцију туризма; 

туристичке агенције; угоститељска 

делатност; наутичка делатност; 

ловнотуристичка делатност; услуге у 

туризму; такса и пенали у туризму; 

Регистар туризма; друга питања од 

значаја за развој и унапређење туризма 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 

15. 

 

 

 

Закон о преузимању 

имовине и обавеза 

одређених банака ради 

очувања стабилности 

финансијског система 

Републике Србије 

Уређени услови, начин и поступак 

преузимања целокупне или дела 

имовине и укупних или дела обавеза 

банака у којима Република Србија, 

односно АП Војводина, има директно 

или индиректно контролно учешће, 

укључујући и банке за посебне намене 

и банке под административним 

управљањем, у случају када би 

неспровођење преузимања 

представљало озбиљну претњу за 

стабилност финансијског система 

Републике Србије 

Народна 

скупштина 

усвојила 

102/12  

26. октобар 
/ 

16. 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

Преузета обавезу да Република Србија 

као гарант измири обавезе Јавног 

Народна 

скупштина 

107/12 

9. новембар 
/ 
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ОТП банка Србија а.д. нови 

сад, „Volksbank” а.д. 

Београд, Војвођанске банке 

а.д. Нови Сад, „Societe 

Generale” Банка Србија а.д. 

Београд, „UniCredit Bank” 

Србија а.д. Београд, 

„Amsterdam Trade Bank 

Netherlands” и „Deutsche 

bank AG” по задужењу 

Јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад 

 

предузећа „Србијагас” Нови Сад по 

дугорочним кредитима одобреним од 

стране ОТП банка Србија а.д. Нови Сад 

у износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од 10.000.000 евра увећаног за 

износ припадајуће уговорене камате, 

накнада и трошкова; „Volksbank”  а.д. 

Београд у износу који не може бити 

већи од динарског износа индексираног 

према износу од 70.000.000 евра 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова; 

Војвођанске банке а.д. Нови Сад у 

износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од 20.000.000 евра увећаног за 

износ припадајуће уговорене камате, 

накнада и трошкова; „Societe Generale” 

Банка Србија а.д. Београд у износу који 

не може бити већи од динарског износа 

индексираног према износу од 

10.000.000 евра увећаног за износ 

припадајуће уговорене камате, накнада 

и трошкова; „UniCredit Bank” Србија 

а.д. Београд у износу који не може бити 

већи од динарског износа индексираног 

према износу од 10.000.000 евра 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова; 

„Amsterdam Trade Bank Netherlands” у 

износу који не може бити већи од 

износа од 20.000.000 евра увећаног за 

износ припадајуће уговорене камате, 

накнада и трошкова и „Deutsche bank 

AG” Лондон у износу који не може 

бити већи од износа од 50.000.000 евра 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова 

усвојила 

17. 

 

Закон о изменама и 

допунама Царинског закона 

Уређена општа правила и поступци 

који се примењују на робу која се уноси 

и износи из царинског подручја 

Републике Србије 

Народна 

скупштина 

усвојила 

111/12  

22. новембар 
/ 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о буџету Републике 

Србије за 2013. годину 

Уређени 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 

Народна 

скупштина 

усвојила 

114/12  

4. децембар 
/ 

19. 

 

 

Закон о измени Закона о 

осигурању 

Уређени услови и начин обављања 

делатности осигурања и надзор над 

обављањем делатности осигурања 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 
/ 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о порезу на 

добит правних лица 

Мења се и допуњује Закон о порезу на 

добит правних лица примењују се на 

утврђивање, обрачунавање и плаћање 

пореске обавезе почев за 2013. годину, 

а одредбе чл. 1, 6, 7, 15, 18, 19, 22, 47. и 

48. Закона о изменама и допунама 

примењују се од наредног дана од дана 

ступања на снагу закона 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 
/ 

21. 

 

Закон о затезној камати Уређена висина стопе и начин обрачуна 

затезне камате коју плаћа дужник који 

задоцни са испуњењем новчане обавезе 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 
/ 

22. 

 

Закон о измени и допуни 

Закона о приватизацији 

Уређени услови и поступак промене 

власништва друштвеног, односно 

државног капитала 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним 

трансакцијама 

Уређени рокови измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама 

између јавног сектора и привредних 

субјеката, односно између привредних 

субјеката, а у циљу спречавања 

неизмирења новчаних обавеза у року. 

Одредбе овог закона не примењују се 

на привредне субјекте над којима је 

отворен поступак стечаја, у складу са 

законом којим се уређује стечај, а у 

комерцијалним трансакцијама у којима 

су ови привредни субјекти дужници 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 

24. 

 

 

 

Закон о условном отпису 

камата и мировању пореског 

дуга 

Уређени условни отпис камата и 

мировање обавезе плаћања неплаћених 

јавних прихода доспелих за плаћање 

закључно са 31. октобром 2012. године, 

услови и обим отписа обрачунате, а 

неплаћене камате на обавезе доспеле за 

плаћање закључно са 31. октобром 

2012. године по основу одређених 

јавних прихода, отпис доспеле обавезе 

по основу доприноса за обавезно 

здравствено осигурање закључно са 31. 

октобром 2012. године, као и отпис 

камате у другим случајевима 

прописаним овим законом за обавезе 

доспеле за плаћање закључно са 31. 

октобром 2012. године 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 

25. 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о девизном 

пословању 

Измењени одређени услови и начин 

обављања текућих и капиталних 

послова, као и платног промета са 

иностранством 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 
/ 

26. 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о акцизама 

Уређено опорезивање акцизама. 

Акцизом се опорезују:1) деривати 

нафте; 2) дуванске прерађевине; 3) 

алкохолна пића; 4) кафа 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 

27. 

 

 

 

Закон о изменама и 

допунама Закона о Фонду за 

развој Републике Србије 

Уређен положај, начин финансирања, 

послови, управљање, контрола рада, 

надзор и друга питања од значаја за рад 

Фонда за развој Републике Србије 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 
/ 

28. 

 

 

Закон о преузимању обавеза 

здравствених установа 

према веледрогеријама по 

Уређен начин, поступак и динамика 

измиривања неизмирених обавеза 

здравствених установа из Уредбе о 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 
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Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
 

 

основу набавке лекова и 

медицинског материјала и 

претварању тих обавеза у 

јавни дуг Републике Србије 

 

плану мреже здравствених установа 

према веледрогеријама по основу 

набавке лекова и медицинског 

материјала које су здравствене установе 

створиле изнад износа сразмерног дела 

Уговора - Предрачуна средстава за 

2012. годину, као и начин обезбеђења 

средстава за ове намене 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о јавним предузећима Оснивачи јавних предузећа ускладиће 

оснивачка акта тих предузећа са 

одредбама овог закона у року од два 

месеца од дана његовог ступања на 

снагу. Јавна предузећа и друштва 

капитала чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе, као и 

његова зависна друштва, који обављају 

делатност од општег интереса, дужни 

су да своја општа акта усагласе са овим 

законом и оснивачким актом, у року од 

30 дана од дана усклађивања 

оснивачких аката са одредбама овог 

закона. Даном ступања на снагу овог 

закона, надзорни одбори јавних 

предузећа престају да раде, њиховим 

члановима престаје мандат, а управни 

одбори у јавним предузећима 

настављају да обављају послове 

надзорног одбора прописане овим 

законом, до именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са 

овим законом 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12  

17. децембар 

 

/ 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

Немачке развојне банке 

KfW, Франкфурт на Мајни, 

по задужењу Јавног 

предузећа „Електропривреда 

Србије”, Београд (Пројекат 

„Унапређење технологије 

експлоатације у РБ 

Колубара у циљу повећања 

ефикасности термоелектрана 

и смањења утицаја на 

животну срединуˮ) 

Република Србија преузела обавезу да 

као гарант измири обавезе Јавног 

предузећа "Електропривреда Србије", 

Београд по задужењу код Немачке 

развојне банке КфW, Франкфурт на 

Мајни, у износу до 74.000.000 евра, 

који обухвата средства зајма у износу 

до 65.000.000 евра и средства 

финансијског доприноса (бесповратна 

средства) у износу до 9.000.000 евра 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12  

24. децембар 
/ 

31. 

 

 

 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

„Комерцијалне банке” ад 

Београд и АИК банке ад 

Ниш, по задужењу Галенике 

ад Београд 

Република Србија преузела обавезу да 

као гарант измири обавезе Галенике а.д. 

Београд по динарским дугорочним 

кредитима са валутном (евро) 

клаузулом, одобреним од стране 

Комерцијалне банке а.д. Београд у 

износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од EUR 2.500.000 

(двамилионапетстотинахиљада евра), 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова, 

Народна 

скупштина 

усвојила 

124/12 

  29. децембар 

  

/ 
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Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
Комерцијалне банке а.д. Београд у 

износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од EUR 10.000.000 

(десетмилиона евра), увећаног за износ 

припадајуће уговорене камате, накнада 

и трошкова и АИК банке а.д. Ниш у 

износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од EUR 2.500.000 

(двамилионапетстотинахиљада евра), 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

„Deutsche bank ag London” 

по задужењу јавног 

предузећа „Србијагас” Нови 

Сад ради реализације 

пројекта Јужни ток 

 

Република Србија преузела обавезу да 

као гарант измири обавезе Јавног 

предузећа „Србијагас” Нови Сад по 

кредиту одобреном од стране „Deutsche 

bank AG London” у износу који не може 

бити већи од износа од 30.000.000 евра 

(словима: тридесетмилиона евра) 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

124/12 

  29. децембар 

 

/ 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

„Credit Suisse bank London”, 

Војвођанске банке ад Нови 

Сад, „Unicredit bank” Србија 

ад Београд и „Deutsche bank 

ag London” по задужењу 

јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад 

 

Република Србија преузела обавезу да 

као гарант измири обавезе Јавног 

предузећа „Србијагас” Нови Сад по 

кредитима одобреним од стране „Credit 

Suisse bank London” у износу који не 

може бити већи од износа од 

100.000.000 евра (словима: стомилиона 

евра) увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова; 

Војвођанске банке а.д. Нови Сад у 

износу који не може бити већи од 

динарског износа индексираног према 

износу од 20.000.000 евра (словима: 

двадесетмилиона евра) увећаног за 

износ припадајуће уговорене камате, 

накнада и трошкова; „Unicredit bank” 

Србија а.д. Београд у износу који не 

може бити већи од динарског износа 

индексираног према износу од 

20.000.000 евра (словима: 

двадесетмилиона евра) увећаног за 

износ припадајуће уговорене камате, 

накнада и трошкова и „Deutsche bank 

AG London” у износу који не може 

бити већи од износа од 30.000.000 евра 

(словима: тридесетмилиона евра) 

увећаног за износ припадајуће 

уговорене камате, накнада и трошкова 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

124/12 

  29. децембар 

 

/ 

34. 

 

 

 

 

 

 

Закон о давању гаранције 

Републике Србије у корист 

„Banca Intesa” ад Београд по 

задужењу акционарског 

друштва за ваздушни 

саобраћај „JAT Airways” ад 

Београд 

Република Србија преузела обавезу да 

као гарант измири обавезе 

Акционарског друштва за ваздушни 

саобраћај „JAT Airways” а.д. Београд по 

динарском дугорочном кредиту са 

валутном (евро) клаузулом одобреном 

од стране „Banca Intesa” а.д., у износу 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

124/12 

 29. децембар 

 

/ 
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Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
 

 

 

 

 

 који не може бити већи од динарског 

износа индексираног према износу од 

EUR 10.000.000 (словима: 

десетмилиона евра), увећаног за износ 

припадајуће уговорене камате, накнада 

и трошкова 

35. 

 

Предлог закона о завршном 

рачуну буџета Републике 

Србије за 2011. годину  

  

Утврђени су приходи и примања, 

расходи и издаци буџета Републике 

Србије за 2011. годину, његово 

извршење, обим задуживања за потребе 

финансирања дефицита и конкретних 

пројеката, давање гаранција и 

коришћење средстава из додатних 

прихода и примања 

У 

процедури, 

упућен 24. 

децембра 

/ / 

36. 

 

Одлука о давању 

сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама 

Финансијског плана 

Републичког фонда за 

здравствено осигурање за 

2012. годину 

Дата сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама Финансијског плана 

Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2012. годину 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

121/12 

24. децембар 

/ 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Фискална стратегија за 

2013. годину са 

пројекцијама за 2014. и 

2015. 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 и 93/12) 

Стратешки циљ економске 

политике коју ће Влада 

водити у наредном периоду 

јесте убрзање процеса 

европских интеграција 

кроз спровођење 

активности на добијању 

датума за отпочињање 

преговора о приступању 

Европској унији и 

спровођење системских 

реформи ради испуњавања 

критеријума које је 

успоставио Европски савет 

у Копенхагену кроз процес 

стабилизације и 

придруживања ради 

стицања статуса 

пуноправног члана ЕУ; 

убрзаће се доношење свих 

неопходних системских 

закона и обезбедити 

примена усвојених закона 

и прописа са циљем да се 

успостави тржишна 

привреда, макроекономска 

116/12 

7. децембар 
/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

стабилност и владавина 

права и сузбије корупција и 

организовани криминал 

2.  Уредба о изменама 

Уредбе о мерама 

подршке грађевинској 

индустрији кроз 

дугорочно стамбено 

кредитирање у 2012. 

години 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 

и члан 5. Закона о 

изменама и допинама 

Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Измењен члан 2. Уредбе, 

тако да се средства из става 

1. овог члана преносе на 

рачун Националне 

корпорације за осигурање 

стамбених кредита, 

отворен код Управе за 

трезор, са којег ће се 

вршити исплата средстава 

у складу са овом уредбом 

77/12 

7. август 

 

/ 

3.  Уредба о измени и 

допуни Уредбе о 

накнадама и другим 

примањима изабраних и 

постављених лица у 

државним органима 

Члан 11. став 1. Закона о 

платама у државним 

органима и јавним 

службама („Службени 

гласник РС”, број 34/01) 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) 

Уређени услови под којима 

изабрана лица, као и 

постављена лица чија 

радна места нису положаји 

у државним органима 

остварују право на накнаду 

трошкова који настају у 

вези с њиховим радом у 

државном органу и друга 

примања, начин 

остваривања права и 

висина накнаде трошкова и 

других примања 

78/12 

10. август 

 

/ 

4.  Уредба о издавању 

доплатне поштанске 

марке „Недеља 

солидарности” 

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) 

Дефинисано да се на 

поштанске пошиљке у 

унутрашњем поштанском 

саобраћају, осим на 

пошиљке новина и 

часописа, плаћа доплатна 

поштанска марка „Недеља 

солидарности” од 14. до 21. 

септембра 2012. године 

83/12 

24. август 
/ 

5.  Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

одређивању делатности 

код чијег обављања не 

постоји обавеза 

евидентирања промета 

преко фискалне касе 

Члан 3. став 4. Закона о 

фискалним касама 

(„Службени гласник РС”, 

број 135/04) 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) 

Одређене су 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 

83/12 

24. август 
/ 

6.  Уредба о условима за 

субвенционисање камата 

за кредите за одржавање 

ликвидности и 

финансирање обртних 

средстава и извозних 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 

и члан 42. став 1. 

(„Службени гласник РС”, 

Уређени услови за 

субвенционисање камата за 

кредите за одржавање 

ликвидности, финансирање 

обртних средстава и 

извозних послова у 2012. 

85/12 

31. август 

 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

послова у 2012. години бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС и 72/12) 

години предузетника, 

малих, средњих и великих 

привредних друштава 

регистрованих у складу са 

законом којим се уређује 

регистрација привредних 

субјеката 

7.  Уредба о измени и 

допуни Уредбе о 

евидентирању доспелих 

неизмирених обавеза 

друштвених предузећа по 

извршним пресудама за 

потраживања из радних 

односа 

Члан 123. тачка 3. Устава 

Републике Србије, у вези 

са Законом о 

ратификацији Европске 

конвенције за заштиту 

људских права и 

основних слобода, 

измењене у складу са 

Протоколом број 11, 

Протокола уз Конвенцију 

за заштиту људских права 

и основних слобода, 

Протокола број 4 уз 

Конвенцију за заштиту 

људских права и 

основних слобода којим 

се обезбеђују извесна 

права и слободе који нису 

укључени у Конвенцију и 

Први Протокол уз њу, 

Протокола број 6 уз 

Конвенцију за заштиту 

људских права и 

основних слобода о 

укидању смртне казне, 

Протокола број 7 уз 

Конвенцију за заштиту 

људских права и 

основних слобода, 

Протокола број 12 уз 

Конвенцију за заштиту 

људских права и 

основних слобода и 

Протокола број 13 уз 

Конвенцију за заштиту 

људских права и 

основних слобода о 

укидању смртне казне у 

свим околностима 

(„Службени лист СЦГ – 

Међународни уговори”, 

бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – 

исправка и „Службени 

гласник РС – 

Међународни уговори”, 

број 12/10) 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) 

Ближе су уређени начин и 

рок евидентирања 

доспелих неизмирених 

обавеза друштвених 

предузећа по извршним 

пресудама за потраживања 

из радних односа, а у циљу 

спровођења општих мера 

на основу пресуда 

Европског суда за људска 

права 

87/12 

7. септембар 
/ 
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Назив акта 
Правни 
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Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

8.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

начину подстицања 

производње, продаје и 

спровођења 

субвенционисане 

куповине аутобуса 

произведених у 

Републици Србији у 

2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 

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) 

Уређени услови и начин 

подстицања производње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

90/12 

18. 

септембар 

/ 

9.  Уредба о изменама 

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 

субвенционисане 

куповине теретних 

возила произведених у 

Републици Србији 

заменом старо за ново у 

2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 

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) 

Уређени услови и начин 

подстицања производње, 

ремонта и продаје нових 

грађевинских машина, 

производње и продаје 

нових теретних возила и 

нових специјалних 

надградњи на камионским 

шасијама, као и услови и 

начин спровођења 

субвенционисане куповине 

нових камиона 

произведених у Републици 

Србији заменом старо за 

ново у 2012. години 

90/12 

18. 

септембар 

/ 

10.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

начину подстицања 

производње и продаје 

трактора и прикључних 

машина за тракторе у 

Републици Србији у 

2012. години 

 

 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, брoj 101/11) 

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) 

Уређени услови и начин 

подстицања производње и 

продаје нових трактора и 

нових прикључних машина 

за тракторе произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

90/12 

18. 

септембар 

/ 

11.  Уредба о допуни Уредбе 

о правилима за доделу 

државне помоћи 

Члан 24. Закона 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) 

Уређена 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 

91/12 

21. 

септембар 

/ 

12.  Уредба о изменама и 

допунама Уредбe о 

количини расхода (кало, 

растур, квар и лом) на 

који се не плаћа акциза   

Члан 21. став 2. тачка 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 и 

Утврђена количина 

расхода (кало, растур, квар 

и лом ) акцизних 

производа, на који се, у 

смислу члана не плаћа 

акциза 

96/12 

5. октобар 
/ 
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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) 

13.  Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

мерама подршке 

грађевинској индустрији 

кроз дугорочно стамбено 

кредитирање у 2012. 

години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и 

критеријуми за дугорочно 

стамбено кредитирање у 

2012. години ради 

реализације следећих 

циљева: 1) подршка 

грађевинској индустрији 

кроз дугорочно стамбено 

кредитирање; 2) куповина, 

односно изградња 

стамбених јединица 

категорији грађана којима 

је решавање стамбеног 

питања најважније, кроз 

подизање кредитне 

способности и смањење 

каматне стопе 

98/12 

12. октобар 
/ 

14.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима за 

субвенционисање камата 

за кредите за одржавање 

ликвидности и 

финансирање обртних 

средстава и извозних 

послова у 2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

 

 

Уређени услови за 

субвенционисање камата за 

кредите за одржавање 

ликвидности, финансирање 

обртних средстава и 

извозних послова у 2012. 

години предузетника, 

малих, средњих и великих 

привредних друштава 

регистрованих у складу са 

законом којим се уређује 

регистрација привредних 

субјеката 

98/12 

12. октобар 
/ 

15.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

начину спровођења 

субвенционисане 

куповине путничких 

возила произведених у 

Републици Србији 

заменом старо за ново у 

2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и начин 

спровођења 

субвенционисане куповине 

путничких возила 

произведених у Републици 

Србији заменом старо за 

ново у 2012. години 

102/12 

26. октобар 
/ 

16.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

начину подстицања 

производње и продаје 

трактора и прикључних 

машина за тракторе у 

Републици Србији у 

2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и начин 

подстицања производње и 

продаје нових трактора и 

нових прикључних машина 

за тракторе произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

102/12 

26. октобар 
/ 

17.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

Уређени услови и начин 

подстицања производње, 

102/12 

26. октобар 
/ 
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начину подстицања 

производње, продаје и 

спровођења 

субвенционисане 

куповине аутобуса 

произведених у 

Републици Србији у 

2012. години 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

18.  Уредба о изменама 

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 

субвенционисане 

куповине теретних 

возила произведених у 

Републици Србији 

заменом старо за ново у 

2012. години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и начин 

подстицања производње, 

ремонта и продаје нових 

грађевинских машина, 

производње и продаје 

нових теретних возила и 

нових специјалних 

надградњи на камионским 

шасијама, као и услови и 

начин спровођења 

субвенционисане куповине 

нових камиона 

произведених у Републици 

Србији заменом старо за 

ново у 2012. години 

102/12 

26. октобар 
/ 

19.  Уредба о критеријумима 

и мерилима за 

утврђивање 

конкурентности у јавном 

сектору 

Члан 1. став 6. Закона о 

утврђивању максималне 

зараде у јавном сектору 

(„Службени гласник РС”, 

број 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) 

Уређени критеријуми и 

мерила на основу којих се 

одређује да ли јавно 

предузеће чији је оснивач 

Република Србија, 

аутономна покрајина или 

јединица локалне 

самоуправе, правно лице 

над којим Република 

Србија, аутономна 

покрајина односно 

јединица локалне 

самоуправе има директну 

или индиректну контролу 

од 50% капитала или више 

од 50% гласова у управном 

одбору, као и у другим 

правним лицима у којима 

јавна средства чине више 

од 50% укупних прихода 

има положај учесника на 

тржишту који има 

конкуренцију у смислу 

одредаба Закона о 

утврђивању максималне 

зараде у јавном сектору 

103/12 

30. октобар 
/ 

20.  Уредба о издавању 

доплатне поштанске 

марке „Европско 

првенство у рукомету за 

жене Србија 2012” 

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 - 

Дефинисано да се на 

поштанске пошиљке у 

унутрашњем поштанском 

саобраћају, осим на 

пошиљке новина и 

часописа, плаћа доплатна 

поштанска марка 

"Европско првенство у 

109/12 

16. новембар 
/ 
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исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС и 72/12) 

рукомету за жене Србија 

2012" од 10. до 16. 

децембра 2012. године 

21.  Уредба о изменама 

Уредбе о мерама 

подршке грађевинској 

индустрији кроз 

дугорочно стамбено 

кредитирање у 2012. 

години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и 

критеријуми за дугорочно 

стамбено кредитирање у 

2012. години ради 

реализације следећих 

циљева: 1) подршка 

грађевинској индустрији 

кроз дугорочно стамбено 

кредитирање; 2) куповина, 

односно изградња 

стамбених јединица 

категорији грађана којима 

је решавање стамбеног 

питања најважније, кроз 

подизање кредитне 

способности и смањење 

каматне стопе 

109/12 

16. новембар 
/ 

22.  Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

условима и начину 

доделе и коришћења 

средстава за кредите за 

подстицање квалитета 

туристичке понуде за 

2012. годину 

Члан 28. став 4. Закона о 

туризму („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09, 

88/10, 99/11 - др. закон 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) 

Утврђени услови и начин 

доделе и коришћења 

кредитних средстава за 

финансирање пројеката 

унапређења квалитета 

туристичке понуде 

физичких лица, као и 

малих и средњих 

привредних друштава из 

области туризма, у износу 

од 10.000.000,00 динара из 

средстава која су за ове 

намене опредељена у 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

111/12 

22. новембар 
/ 

23.  Уредба о усклађивању 

номенклатуре царинске 

тарифе за 2013. годину 

Члан 3. став 8. Закона о 

Царинској тарифи 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 62/05, 61/07 и 5/09) 

Усклађена 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 

износе царине утврђене 

Царинском тарифом која 

чини саставни део Закона о 

Царинској тарифи, као и 

стопе царине које се 

примењују у складу са 

закљученим споразумима о 

слободној трговини, 

примењене на усклађену 

номенклатуру 

115/12 

6. децембар 
/ 

24.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима за 

субвенционисање камата 

за кредите за одржавање 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 93/12) и 

Уређени услови за 

субвенционисање камата за 

кредите за одржавање 

ликвидности, финансирање 

116/12 

7. децембар 
/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

ликвидности и 

финансирање обртних 

средстава и извозних 

послова у 2012. години 

члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС и 

72/12) 

обртних средстава и 

извозних послова у 2012. 

години  предузетника, 

малих, средњих и великих 

привредних друштава 

регистрованих у складу са 

законом којим се уређује 

регистрација привредних 

субјеката 

25.  Уредба о изменама 

Уредбе о мерама 

подршке грађевинској 

индустрији кроз 

дугорочно стамбено 

кредитирање у 2012. 

години 

Члан 5. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину („Службени 

гласник РС”, број 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) 

Уређени услови и 

критеријуми за дугорочно 

стамбено кредитирање у 

2012. години ради 

реализације следећих 

циљева: 1) подршка 

грађевинској индустрији 

кроз дугорочно стамбено 

кредитирање; 2) куповина, 

односно изградња 

стамбених јединица 

категорији грађана којима 

је решавање стамбеног 

питања најважније, кроз 

подизање кредитне 

способности и смањење 

каматне стопе 

116/12 

7. децембар 
/ 

26.  Уредба о престанку 

важења Уредбе о 

највишем и најнижем 

износу туристичке 

накнаде 

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), у вези са Законом 

о туризму („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09, 

88/10, 99/11 – др. закон и 

93/12) 

Престанак важења Уредбе 

о највишем и најнижем 

износу туристичке накнаде 

118/12 

14. децембар 
/ 

27.  Уредба o измени Уредбе 

о условима и начину 

привлачења директних 

инвестиција 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2013. годину („Службени 

гласник РС”, број 114/12) 

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) 

Уређени услови и начини 

привлачења директних 

инвестиција на територију 

Републике Србије, 

критеријуми за доделу 

средстава, динамика 

исплате додељених 

средстава, као и друга 

питања од значаја за 

повећање конкурентности 

привреде Републике Србије 

кроз прилив директних 

инвестиција које имају 

повољан утицај на 

отварање нових радних 

места, трансфер нових 

знања и технологија, 

равномеран регионални 

развој Републике Србије, 

као и привлачење 

инвестиција у туризам 

123/12 

28. децембар 
/ 

28.  Уредба о изменама Члан 19в став 5. Закона о Уређен поступак и начин 124/12 / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

Уредбе о поступку и 

начину на који законити 

ималац акција 

акционарског фонда даје 

налог брокеру за прву 

продају акција 

праву на бесплатне акције 

и новчану накнаду коју 

грађани остварују у 

поступку приватизације 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 123/07 и 30/10) и 

члана 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, број 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС и 

72/12) 

на који грађанин законити 

ималац акција 

Акционарског фонда даје 

налог брокеру за прву 

продају тих акција 

29. децембар 

29.  Уредба о мерама 

подршке грађевинској 

индустрији кроз 

дугорочно стамбено 

кредитирање у 2013. 

години 

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) 

Уређени услови и 

критеријуми за дугорочно 

стамбено кредитирање у 

2013. години ради 

реализације следећих 

циљева: 1) подршка 

грађевинској индустрији 

кроз дугорочно стамбено 

кредитирање; 2) куповина, 

односно изградња 

стамбених јединица 

категорији грађана којима 

је решавање стамбеног 

питања најважније, кроз 

подизање кредитне 

способности и смањење 

каматне стопе 

124/12 

29. децембар 
/ 

30.  Одлука о престанку 

важења Oдлуке о 

привременом смањењу 

износа акциза на 

деривате нафте из члана 

9. став 1. тачка 1)  и 3) 

Закона о акцизама 

Члан 17. ст. 2. и 5. 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 

и 101/11) 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) 

Укинута Одлука о 

привременом смањењу 

износа акциза на све врсте 

моторног бензина и дизел 

горива 

76/12 

4. август 
/ 

31.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

78/12 

10. август 

/ 

32.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

83/12 

24. август 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС и 72/12) 

33.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

85/12 

31. август 

/ 

34.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

88/12 

11. 

септембар 

/ 

35.  Одлука о измени Одлуке 

о оснивању одбора за 

управљање АПЕКС 

зајмом за мала и средња 

предузећа и предузећа 

средње тржишне 

капитализције 

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), члан 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), члан 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 - 

Измењена Одлука о 

оснивању Одбора за 

управљање Апекс зајмом 

за мала и средња предузећа 

и предузећа средње 

тржишне капитализације, 

који се спроводи из 

кредита Европске 

инвестиционе банке 

91/12 

21. 

септембар 

/ 
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Ред. 

бр. 

I II III IV V 

Међународни уговори”, 

број 1/12) 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) 

36.  Одлука о изузимању 

одређене робе од 

плаћања царинских 

дажбина 

Члан 30. став 6. 

Царинског закона 

(„Службени гласник РС”, 

број 18/10) 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) 

Одређена је роба која се 

изузима од плаћања 

царинских дажбина 

91/12 

21. 

септембар 

/ 

37.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

91/12 

21. 

септембар 

/ 

38.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

93/12 

28. 

септембар 

/ 

39.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности на 

иностраном 

финансијском тржишту 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 1. 

став 4. Уредбе о општим 

условима за емисију и 

продају дугорочних 

државних хартија од 

вредности на иностраном 

финансијском тржишту 

(„Службени гласник РС”, 

број 65/11) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности на иностраном 

финансијском тржишту 

94/12 

28. 

септембар 

/ 

40.  Одлука о изузимању 

одређене робе од 

плаћања царинских 

дажбина 

Члан 30. став 6. 

Царинског закона 

(„Службени гласник РС”, 

број 18/10) 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) 

Одређена је роба која се 

изузима од плаћања 

царинских дажбина 

96/12 

5. октобар 
/ 

41.  Одлука о образовању 

Радне групе за 

спровођење поступка 

Члан 33. ст. 2. и 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр 55/05, 

Образована Радна група 

ради пратћења спровођења 

поступка проналажења 

96/12 

5. октобар 
/ 
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проналажења стратешког 

партнера у Железари 

Смедерево   

71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС и 

72/12) 

стратешког партнера за 

Привредно друштво за 

производњу и прераду 

челика ''Железара 

Смедерево'' д.о.о. 

Смедерево и ради вођења 

преговора у поступку 

избора стратешког 

партнера за Железару 

Смедерево 

42.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

96/12 

5. октобар 

/ 

43.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

96/12 

5. октобар 

/ 

44.  Одлука о изменама и 

допунама Оснивачког 

акта предузећа за 

изградњу 

електроенергетских 

објеката и постројења  

„24. септембар” д.о.о. - у 

реструктурирању, Ужице 

Члан 142. Закона о 

привредним друштвима 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 36/11 и 99/11), члан 

72. Закона о јавној 

својини („Службени 

гласник РС”, број 72/11) 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) 

Измењен и допуњен 

Оснивачки акт предузећа 

за изградњу 

електроенергетских 

објеката и постројења „24. 

септембар” д.о.о.- у 

реструктурирању, Ужице  

97/12 

8. октобар 
/ 

45.  Одлука o допунама 

Одлуке о условима и 

начину за смањење 

царинских дажбина на 

одређену робу, односно 

за изузимање одређене 

робе од плаћања 

царинских дажбина у 

2012. години 

Члан 30. став 6. 

Царинског закона 

(„Службени гласник РС”, 

број 18/10) 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) 

Прописани услови и начин 

за смањење царинских 

дажбина на одређену робу, 

односно за изузимање 

одређене робе од плаћања 

царинских дажбина у 2012. 

години 

98/12 

12. октобар 
/ 

46.  Одлука о измени Одлуке 

о максималном броју 

запослених у органима 

државне управе, јавним 

агенцијама и 

организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

Члан 2. став 2. Закона о 

одређивању максималног 

броја запослених у 

републичкој 

администрацији 

(„Службени гласник РС”, 

број 104/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

Измењена и допуњена 

Одлука  о максималном 

броју запослених у 

органима државне управе, 

јавним агенцијама и 

организацијама за обавезно 

социјално осигурање 

98/12 

12. октобар 
/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС и 72/12) 

47.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

100/12 

19. октобар 

/ 

48.  Одлука о измени Одлуке 

о оснивању 

Координационог тела за 

спровођење Споразума о 

питањима сукцесије 

Члан 25. став 1. Уредбе о 

начелима за унутрашње 

уређење и 

систематизацију радних 

места у министарствима, 

посебним организацијама 

и службама Владе 

(„Службени гласник РС”, 

број 81/07 - пречишћен 

текст, 69/08 и 98/12) 

Измењена Одлука о 

оснивању Координационог 

тела за спровођење 

Споразума о питањима 

сукцесије 

100/12 

19. октобар 
/ 

49.  Одлука  о висини 

основице за обрачун и 

исплату плата државних 

службеника, 

намештеника, судија, 

јавних тужилаца и 

заменика јавних 

тужилаца, председника и 

судија Уставног суда 

Члан 8. став 11. Закона о 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 и 93/12), 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), 

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 

и 8/12 - 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 и 38/12 - 

УС) и чланом 20а став 4. 

Закона о Уставном суду 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 109/07 и 99/11) 

Утврђена основица за 

обрачун и исплату плата за 

државне службенике и 

намештенике, почев од 

плате за октобар 2012. 

године, у нето износу од 

18.443,96 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 

2012. године, у нето износу 

од 32.178,36 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 2012. 

године, у нето износу од 

20.208,29 динара са 

припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно 

социјално осигурање 

102/12 

26. октобар 
/ 

50.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 43. 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

105/12 

2. новембар 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

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) 

51.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

105/12 

2. новембар 

/ 

52.  Одлука о изменама и 

допунама оснивачког 

акта „Застава 

безбедност” д.о.о. - у 

реструктурирању, 

Крагујевац 

Члан 11. и члан 591. 

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) 

Измењен и допуњен 

оснивачки акта „Застава 

безбедност” д.о.о. - у 

реструктурирању, 

Крагујевац 

108/12 

13. новембар 
/ 

53.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности на 

иностраном 

финансијском тржишту 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 1. 

став 4. Уредбе о општим 

условима за емисију и 

продају дугорочних 

државних хартија од 

вредности на иностраном 

финансијском тржишту 

(„Службени гласник РС”, 

број 65/11) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности на иностраном 

финансијском тржишту 

109/12 

16. новембар 

/ 

54.  Одлука о образовању 

радне групе за анализу 

стања и припрему 

предлога мера за 

стабилизацију и опоравак 

„JAT AIRWAYS”АД 

Београд 

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) 

Образована радна група за 

анализу стања и припрему 

предлога мера за 

стабилизацију и опоравак 

„JAT AIRWAYS”АД 

Београд 

111/12 

22. новембар 
/ 

55.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

113/12 

30. новембар 

/ 

56.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

116/12 

7. децембар 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС и 72/12) 

57.  Одлука о емисији 

државних записа 

Републике Србије 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитовани државни записи 

Републике Србије 

118/12 

14. децембар 

/ 

58.  Одлука о оснивању 

Привредног друштва 

„Златар” д.о.о. Нова 

Варош 

Чл. 11. и 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 - 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС и 72/12) 

Основано Привредно 

друштво „Златар” д.о.о. 

Нова Варош 

120/12 

21. децембар 
/ 

59.  Одлука о оснивању 

Привредног друштва 

„Жубор” д.о.о. 

Куршумлија 

Чл. 11. и 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 - 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС и 72/12) 

Основано Привредно 

друштво „Жубор” 

д.о.о.Куршумлија 

120/12 

21. децембар 
/ 

60.  Одлука о условима и 

начину за смањење 

царинских дажбина на 

одређену робу, односно 

за изузимање одређене 

робе од плаћања 

царинских дажбина у 

2013. години 

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) 

Прописани услови и начин 

за смањење царинских 

дажбина на одређену робу, 

односно за изузимање 

одређене робе од плаћања 

царинских дажбина у 2013. 

години 

120/12 

21. децембар 
/ 

61.  Усклађени динарски 

износи пореза на 

употребу, држање и 

ношење добара 

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 и 100/11) 

Усклађени динарски 

износи пореза на употребу, 

држање и ношење добара 

прописани Законом о 

порезима на употребу, 

држање и ношење добара, 

за плаћање пореза за 2013. 

годину, са индексом 

потрошачких цена који је 

објавио Републички завод 

за статистику, за период од 

1. децембра 2011. године 

до 30. новембра 2012. 

године 

120/12 

21. децембар 
/ 

62.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од в 

редности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

120/12 

21. децембар 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС и 72/12) 

63.  Одлука о одређивању 

робе на коју се не плаћају 

увозне дажбине 

Члан 219. 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) 

Одређена је роба на коју се 

не плаћају увозне дажбине, 

као и рокови и услови за 

остваривање права на 

ослобођење од плаћања 

увозних дажбина 

124/12 

29. децембар 
/ 

64.  Одлука о емисији 

дугорочних државних 

хартија од вредности 

Члан 5. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) 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) 

Емитоване дугорочне 

државне хартије од 

вредности 

124/12 

29. децембар 

/ 

65.  Закључак  

05 број: 48-4967/2012  

од 9. августа 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма за 

овлашћена лица за 

повлачење средстава 

зајмова одобрених по 

основу уговора о зајму за 

кредит за повлашћеног 

купца за прву фазу Пакет 

пројекта „Kostolac - B 

Power Plant Projects” 

/ / 

66.  Закључак  

05 број: 48-4968/2012  

од 9. августа 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма за 

овлашћена лица за 

повлачење средстава 

зајмова одобрених по 

основу уговора о зајму за 

кредит за повлашћеног 

купца за Пројекат мост 

Земун - Борча, са 

припадајућим 

саобраћајницима 

/ / 
 

67.  Закључак  

05 број: 48-5065/2012-2  

од 16. августа 2012. 

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) 

Усвојен текст 

Меморандума о 

разумевању којим се 

уређују међусобна права и 

обавезе између Републике 

Србије, општине Пирот и 

„Mura in partnerji doo”, 

Словенија, поводом 

улагања у општину Пирот 

/ / 

68.  Закључак  

05 број: 340-5064/2012  

од 16. августа 2012. 

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 Извештај о 

реализацији програма о 

условима и начину 

подстицања производње и 

ремонта шинских возила у 

Републици Србији, за 

потребе АД „Железнице 

Србије”, за период од          

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1. јануара до 26. јула 2012. 

године и усвајању 

програма о условима и 

начину подстицања 

производње и ремонта 

шинских возила у 

Републици Србији, за 

потребе АД „Железнице 

Србије”, за период од          

2. августа до 31. децембра 

2012. године 

69.  Закључак  

05 број: 119-4985/2012  

од 16. августа 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу лица за 

повлачење и распологање 

средствима на основу 

споразума о зајму између 

владе Републике Србије 

као зајмопримца и владе 

Републике Азербејџан као 

зајмодавца за финансирање 

изградње деоница аутопута 

Е-763 у Републици Србији 

/ / 

70.  Закључак  

05 број: 424-5086/2012  

од 16. августа 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма о 

ангажовању правног 

саветника у вези са 

издавањем обвезница 

Републике Србије у 2012. 

години 

/ / 

71.  Закључак  

05 број: 023-5200/2012  

од 23. августа 2012. 

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) 

Дата сагласност Агенцији 

за осигурање депозита, да у 

својству стечајног 

управника „Београдске 

банке АД Београд”- у 

стечају и „Индустријом 

одеће Први мај АД Пирот” 

- у реструктурирању, 

закључи уговор о 

регулисању међусобних 

односа 

/ / 

72.  Закључак  

05 број: 400-5059/2012  

од 23. августа 2012. 

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) 

Усвојен Извештај о 

извршењу буџета 

Републике Србије за 

период од              1. 

јануара до 30. јуна 2012. 

године 

/ / 

73.  Закључак  

05 број: 021-5211/2012  

од 23. августа 2012. 

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 Извештај о 

пословању Агенције за 

осигурање и финансирање 

извоза Републике Србије за 

2011. годину и Извештај 

независног ревизора 

/ / 

74.  Закључак  

05 број: 42-5068/2012  

од 23. августа 2012. 

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 Извештај о 

реализацији програма о 

распореду и коришћењу 

средстава за кредитну 

подршку привреди преко 

Фонда за развој Републике 

Србије за 2012. годину, од  

/ / 



 

 49 

Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1. јануара до 26. јула 2012. 

године и усваја Програм 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 

75.  Закључак  

05 број: 422-5350/2012  

од 30. августа 2012. 

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 захтев 

акционара „Српске банке 

АД Београд”, да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

седам акција 

/ / 

76.  Закључак  

05 број: 422-5361/2012 

од 30. августа 2012. 

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 захтев 

акционара „Српске банке 

АД Београд”, да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

124 акције 

/ / 

77.  Закључак  

05 број: 48-5376/2012  

од 30. августа 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт 

трилатералних уговора о 

коришћењу средстава 

зајма намењених програму 

„Рехабилитација система 

даљинског грејања у 

Србији - Фаза IV” 

/ / 

78.  Закључак  

05 број: 021-5304/2012  

од 30. августа 2012. 

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 Извештај 

надзорног одбора 

Националне корпорације 

за осигурање стамбених 

кредита о резултатима 

извршеног надзора за 

период од 1. јануара до        

30. јуна 2012. године 

/ / 

79.  Закључак  

05 број: 119-5395/2012  

од 30. августа 2012. 

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) 

Дато овлашћење за 

потписивање пратећих 

писама на основу којих се 

реализују повлачења 

транши зајма Банке за 

развој Савета Европе, у 

циљу реализације пројекта 

изградње трајних 

стамбених јединица за 

избегличка и друга 

домаћинства 

/ / 

80.  Закључак  

05 број: 48-5370/2012  

од 30. августа 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

влашћењу за потписивање 

захтева за исплату 

средстава зајма Европске 

инвестиционе банке за 

финансирање пројекта 

„Град Београд мост на 

Сави/б и прилазни путеви” 

/ / 

81.  Закључак  

05 број: 400-5506/2012  

од 30. августа 2012. 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

Укинуте појединачне таксе 

и друге дажбине у циљу 

растерећења грађана и 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

године 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

привреде у условима 

економске кризе 

82.  Закључак  

05 број: 401-5503/2012  

од 30. августа 2012. 

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) 

Наложено надлежним 

министарствима 

предузимање одређених 

активности у циљу 

смањења јавне потрошње и 

стварања услова за 

одрживо финансирање 

јавних расхода у условима 

економске кризе 

/ / 

83.  Закључак  

05 број: 023-5661/2012  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Измирене обавеза 

привредног друштва 

„ГОША-Фабрика 

друмских возила”, 

Смедеревска Паланка - у 

реструктурирању, према 

државним повериоцима 

/ / 

84.  Закључак  

05 број: 48-5589/2012-1  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма 

којим се од Светске банке 

захтева измена Споразума 

о финансирању и 

Споразума о зајму за 

пројекат „Регионални 

развој Бора” 

 

 

/ 

 

 

/ 

85.  Закључак  

05 број: 037-5529/2012-1  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Усвојена Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 

заједничком састанку 

земаља чланица 

Конституенце Швајцарске 

у Међународном 

монетарном фонду и 

Светској банци 

/ / 

86.  Закључак  

05 број: 119-5322/2012  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлаштењу за повлачење и 

располагање средствима 

зајмова за финансирање 

„Пројекта европских 

путева Б - Србија и Црна 

Гора” 

/ / 

87.  Закључак  

05 број: 119-5318/2012  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

располагање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта „Рехабилитација 

путева и мостова - Б2” 

/ / 

88.  Закључак  

05 број: 119-5321/2012  

од 6. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

располагање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта „Обилазница око 

Београда” 

/ / 

89.  Закључак  

05 број: 119-5319/2012  

од 6. септембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

располагање средствима 

зајмова за финансирање 

/ / 
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65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

пројекта „Обилазница око 

Београда/Б” 

90.  Закључак  

05 број: 42-5671/2012  

од 8. септембра 2012. 

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) 

Утврђена Основе за давање 

гаранције за измиривање 

обавеза Јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад по 

основу уговора о кредиту 

за одржавање текуће 

ликвидности 

/ / 

91.  Закључак  

05 број: 42-5871/2012  

од 14. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

изменама 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 

/ / 

92.  Закључак  

05 број: 48-5656/2012  

од 14. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма којим 

се од Светске банке тражи 

продужење грејс периода 

по споразуму о кредиту за 

развој (Пројекат за 

катастар непокретности и 

упис права у Србији) 

/ / 

93.  Закључак  

05 број: 400-5903/2012  

од 14. септембра 2012. 

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 консолидовани 

годишњи извештај за 2011. 

годину о стању интерне 

финансијске контроле у 

јавном сектору у 

Републици Србији 

/ / 

94.  Закључак  

05 број: 400-5835/2012  

од 14. септембра 2012. 

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 кориговани 

финансијски извештај 

Агенције за лиценцирање 

стечајних управника за 

2011. годину 

 

/ / 

95.  Закључак  

05 број: 035-5832/2012  

од 14. септембра 2012. 

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) 

Дато овлашћење 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 

/ / 

96.  Закључак  

05 број: 48-5870/2012  

од 14. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за потписивање 

уговора о појединачним 

зајмовима између Немачке 

развојне банке KfW, 

Народне банке Србије и 

партнерских банака 

/ / 

97.  Закључак  

05 број: 401-5959/2012  

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

Прихваћен захтев за 

исплату накнаде за 
/ / 
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Правни 
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Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

од 14. септембра 2012. 

године 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

експропријацију 

непокретности, ради 

изградње деонице пута        

Е-763 

98.  Закључак  

05 број: 023-5981/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Отписан дуг по основу 

јавних прихода за ТП 

„Западна Морава” АД 

Трстеник 

/ / 

99.  Закључак  

05 број: 018-6071/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Протокол о 

сарадњи између Владе 

Великог Војводства 

Луксембург и Владе 

Републике Србије на 

реализацији пројекта 

БЕЛЕКСФИКС 

надоградња према 

правилима Европске уније 

/ / 

100. Закључак  

05 број: 40-5601/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Истраживање и 

развој у јавном сектору” 

/ / 

101. Закључак  

05 број: 119-5602/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Делимично 

финансирање 

квалификованих 

инвестиција за унапређење 

научне и образовне 

инфраструктуре и 

обезбеђење смештаја за 

младе истраживаче у 

Србији” 

/ / 

102. Закључак  

05 број: 48-6076/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Додатно 

финансирање Пројекта 

рехабилитације система за 

наводњавање и 

одводњавање” 

/ / 

103. Закључак  

05 број: 48-6078/2012  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Зајам за 

општинску и регионалну 

инфраструктуру/Б” 

/ / 

104. Закључак  

05 број: 424-6127/2012  

од 20. септембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Повећан обима емисије 

дугорочних државних 

хартија од вредности које 

је Република Србија 

/ / 
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Правни 
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Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 
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Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

емитовала 2011. године на 

међународном 

финансијском тржишту 

105. Закључак  

05 број: 48-6154/2012-2  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Владе 

Руске Федерације и Владе 

Републике Србије о 

одобрењу државног 

кредита Републици Србији 

/ / 

106. Закључак  

05 број: 48-6208/2012-1  

од 20. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма о 

иницијативи за 

успостављање сарадње са 

Народном Републиком 

Кином у оквиру механизма 

сарадње Кина-Централна и 

Југоисточна Европа за 

финансирање пројеката из 

области инфраструктуре 

/ / 

107. Закључак  

05 број: 43-6212/2012  

од 26. септембра 2012. 

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) 

Отписан дуг, по основу 

акциза и пореза на додату 

вредност, за акционарско 

друштво „Београдска 

индустрија пива, слада и 

безалкохолних пића” 

Београд - у 

реструктурирању 

/ / 

108. Закључак  

05 број: 023-6305/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Отписан дуг, по основу 

јавних прихода, за 

привредно друштво „ПКБ 

корпорација” АД Београд - 

у реструктурирању и 

његова зависна друштва 

/ / 

109. Закључак  

05 број: 48-6364/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма којим 

се од Светске банке захтева 

продужење рока за 

спровођење пројекта 

Реформа пољопривреде у 

транзицији по споразуму о 

зајму и споразуму о 

донацији између Републике 

Србије и Међународне 

банке за обнову и развој 

/ / 

110. Закључак  

05 број: 48-6261/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова, односно донације 

за финансирање пројекта: 

„Зајам за општинску и 

регионалну 

инфраструктуру” 

/ / 

111. Закључак  

05 број: 119-6260/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова, односно донације 

за финансирање пројекта: 

„Додатно финансирање 

пројекта реконструкције 

/ / 
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саобраћаја у Србији” 

112. Закључак  

05 број: 485-6263/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова, односно донације 

за финансирање пројекта: 

„Пројекат ревитализације 

система за наводњавање и 

одводњавање Србије” 

/ / 

113. Закључак  

05 број: 119-6386/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

распологање средствима 

зајмова, односно донације 

за финансирање пројекта: 

„Пружање унапређених 

услуга на локалном нивоу” 

/ / 

114. Закључак  

05 број: 424-6501/2012 

од 28. септембра 2012. 

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) 

Повећан обим емисије 

дугорочних државних 

хартија од вредности које 

је Република Србија 

емитовала на 

међународном 

финансијском тржишту 

/ / 

115. Закључак  

05 број: 023-6482/2012-1 

од 28. септембра 2012. 

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 Извештај о 

поступку приватизације 

привредног друштва 

„Магнохром” ДОО 

Краљево - у 

реструктурирању 

/ / 

116. Закључак  

05 број: 42-6586/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о допуни 

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 

/ / 

117. Закључак  

05 број: 339-6530/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Дата препорука 

Републичкој дирекцији за 

робне резерве да 

акционарском друштву 

„Фабрика уља” Крушевац - 

у реструктурирању, 

позајми рафинисано 

сунцокретово уље 

/ / 

118. Закључак  

05 број: 424-6620/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак у вези 

са повећањем обима 

емисије дугорочних 

државних хартија од 

вредности које је 

Република Србија 

емитовала на 

међународном 

финансијском тржишту 

/ / 

119. Закључак  

05 број: 119-5541/2012-1 

од 4. октобра 2012. 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за 

повлачење, односно 

/ / 
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године 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

располaгање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Додатно 

финансирање пројекта  

енергетске ефикасности у 

Србији (IDA 3870-1 YF)” 

120. Закључак  

05 број: 119-5542/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за 

повлачење, односно 

располaгање средствима 

зајмова за финансирање 

пројекта: „Додатно 

финансирање пројекта  

енергетске ефикасности у 

Србији (IBRD 7466 YF)” 

/ / 

121. Закључак  

05 број: 023-6713/2012 

од 4. октобра 2012. 

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 Извештај о 

поступку проналажења 

стратешког партнера за 

привредно друштво 

„Железара Смедерево” 

д.о.о. Смедерево 

/ / 

122. Закључак  

05 број: 464-6653/2012-1 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Дата сагласност за враћање 

складишног простора у 

Старој Пазови, предузећу 

„Горење” дд Велење 

/ / 

123. Закључак  

05 број: 037-6661/2012 

од 4. октобра 2012. 

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 Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 

годишњој скупштини 

одбора гувернера 

Међународног монетарног 

фонда и Групације Светске 

банке 

/ / 

124. Закључак  

05 број: 48-6602/2012 

од 4. октобра 2012. 

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 Извештај са 

преговора између 

делегације Републике 

Србије и делегације 

Немачке развојне банке 

KfW, Франкфурт на Мајни, 

у вези са одобравањем 

кредита јавном предузећу 

„Електропривреда Србије”, 

Београд за спровођење 

пројекта „Унапређење 

технологије експлоатације 

у рударском басену 

Колубара у циљу повећања 

ефикасности електрана и 

смањења утицаја на 

животну средину” и 

давањем гаранције 

Републике Србије 

Немачкој развојној банци 

KfW 

/ / 

125. Закључак  

05 број: 42-6670/2012 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

Прихваћен Извештај са 

преговора са ОТП банка 
/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

од 4. октобра 2012. 

године 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

Србија АД Нови Сад, 

„Volks Bank” АД Београд, 

Војвођанском банком АД 

Нови Сад, Societe general 

Србија АД Београд и 

Unicredit Bank Србија АД 

Београд за одржавање 

текуће ликвидности јавног 

предузећа „Србијагас” 

Нови Сад 

126. Закључак  

05 број: 42-6668/2012 

од 4. октобра 2012. 

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 Извештај са 

преговора са Amsterdam 

trade bank Netherlands и 

Deutsche Bank AG London 

за одржавање текуће 

ликвидности јавног 

предузећа „Србијагас” 

Нови Сад 

/ / 

127. Закључак  

05 број: 48-6673/2012-1 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

усвајању Нацрта писама о 

иницијативи за 

успостављање сарадње са 

Народном Републиком 

Кином у оквиру механизма 

сарадње Кина-Централна и 

Југоисточна Европа за 

финансирање пројеката из 

области инфраструктуре 

/ / 

128. Закључак  

05 број: 351-6664/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Утврђено да пројекат 

„Изградња канализације 

употребљених и 

атмосферских вода у делу 

северне радне зоне у 

насељу Шимановци фаза I” 

испуњава услове за 

наставак реализације у 

складу са Законом о 

подстицању грађевинске 

индустрије Републике 

Србије 

/ / 

129. Закључак  

05 број: 337-6641/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Усвојен пројектни оквирни 

уговор на остваривању 

међусобних права и 

обавеза између Републике 

Србије, компаније „GEOX 

Group” Италија и града 

Врања у погледу 

инвестиције у граду Врању 

/ / 

130. Закључак  

05 број: 023-6733/2012 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Отписан дуг, по основу 

јавних прихода, 

друштвеном предузећу 

„Застава безбедност” - у 

реструктурирању, 

Крагујевац 

/ / 

131. Закључак  

05 број: 422-6651/2012 

од 10. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Прихваћен захтев 

акционара банке 

„Поштанска штедионица” 

АД Београд, да Република 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

132. Закључак  

05 број: 119-6416/2012-1 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

за финансирање пројекта: 

„Регионални развој Бора” 

(Споразум о кредиту IDA 

4326 YF ) 

/ / 

133. Закључак  

05 број: 119-6419/2012 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

за финансирање пројекта: 

„Регионални развој Бора” 

(Споразум о зајму IBRD 

7464 YF ) 

/ / 

134. Закључак  

05 број: 023-6785/2012-1 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Отписан дуг, по основу 

јавних прихода, 

привредном друштву 

„Ваљевска пивара” АД 

Ваљево 

/ / 

135. Закључак  

05 број: 422-7074/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Дата сагласност да 

Република Србија изврши 

докапитализацију 

Комерцијалне банке АД 

Београд 

/ / 

136. Закључак  

05 број: 42-6965/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

изменама Програма о 

распореду и коришћењу 

средстава за кредитну 

подршку привреди преко 

Фонда за развој Републике 

Србије, у периоду август-

децембар 2012. године 

/ / 

137. Закључак  

05 број: 48-6991/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Извештај са 

преговора са 

представницима Руске 

Федерације у вези са 

закључивањем споразума 

између Владе Руске 

Федерације и Владе 

Републике Србије о 

одобрењу државног 

извозног кредита 

Републици Србији 

/ / 

138. Закључак  

05 број: 021-7023/2012 

од 18. октобра 2012. 

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 Извештај о 

пословању слободних зона 

у Републици Србији за 

2011. годину 

/ / 

139. Закључак  

05 број: 400-7063/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Усвојен Извештај о 

извршењу буџета 

Републике Србије за 

период од              1. 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

јануара до 30. септембра 

2012. године 

140. Закључак  

05 број: 401-6966/2012 

од 18. октобра 2012. 

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 Извештај о 

коришћењу средстава за 

подстицање производње и 

продаје трактора и 

прикључних машина за 

тракторе у Републици 

Србији, за период јануар-

јун 2012. године 

/ / 

141. Закључак  

05 број: 40-6568/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за 

повлачење, односно 

располaгање средствима 

кредита за финансирање 

пројекта:         „Програм 

модернизације школа” 

/ / 

142. Закључак  

05 број: 48-6570/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за 

повлачење, односно 

располaгање средствима 

кредита за финансирање 

пројекта:             

„Побољшање стања 

школа” 

/ / 

143. Закључак  

05 број: 48-7085/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за 

повлачење, односно 

располaгање средствима 

кредита за финансирање 

пројекта: Програм „Кредит 

за помоћ малим и средњим 

предузећима преко домаћег 

банкарског сектора и 

подршку локалном развоју 

кроз јавна комунална 

предузећа” 

/ / 

144. Закључак  

05 број: 420-7115/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се из 

приватизационих примања 

буџета Републике Србије, 

одобри краткорочни 

бескаматни кредит јавном 

предузећу „Србијагас” 

Нови Сад, ради решавања 

проблема текуће 

ликвидности 

/ / 

145. Закључак  

05 број: 48-6994/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт уговора о 

регулисању међусобних 

односа између Републике 

Србије и Хемофарм АД 

Вршац 

/ / 

146. Закључак  

05 број: 401-7025/2012 

од 18. октобра 2012. 

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 захтев за 

исплату накнаде за 

експроприацију 

непокретности ради 

изградње деоница 

аутопутева Е-75, Е-80 и Е-

/ / 
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бр. 

I II III IV V 

763 

147. Закључак  

05 број: 312-7193/2012 

од 22. октобра 2012. 

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) 

Прихватање Извештаја о 

потреби умањења износа 

накнаде исказаног у рачуну 

за потрошњу електричне 

енергије у септембру 2012. 

године 

/ / 

148. Закључак  

05 број: 037-7207/2012 

од 22. октобра 2012. 

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) 

Прихватање Платформе за 

учешће делегације 

Републике Србије на 94. 

седници извршног савета 

Светске туристичке 

организације, од 23. до 28. 

октобра 2012. године, у 

Мексику 

/ / 

149. Закључак  

05 број: 06-7212/2012 

од 22. октобра 2012. 

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) 

Предложено председнику 

Народне скупштине да 

прекине другу седницу 

другог редовног заседања у 

2012. години, ради 

одржавања нове седнице 

Народне скупштине 

/ / 

150. Закључак  

05 број: 121-7114/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Утврђене основице за 

обрачун и исплату плата 

професионалних 

припадника Војске Србије 

/ / 

151. Закључак  

05 број: 120-7117/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Утврђене основице за 

обрачун и исплату плата 

запослених у 

Министарству унутрашњих 

послова 

/ / 

152. Закључак  

05 број: 121-7120/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Утврђене основице за 

обрачун и исплату плата 

запослених у Безбедносно- 

информативној служби 

/ / 

153. Закључак  

05 број: 121-7111/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Утврђене основице 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 

/ 
 

 

/ 

154. Закључак  

05 број: 121-7116/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Утврђене основице за 

обрачун и исплату плата 

изабраних и постављених 

лица и запослених у 

органима територијалне 

аутономије и органима 

/ / 
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јединица локалне 

самоуправе 

155. Закључак  

05 број: 422-7119/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 захтев 

акционара да Република 

Србија као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција Српске банке а.д. 

Београд (два предлога) 

/ / 

156. Закључак  

05 број: 023-7263/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 захтев 

акционара да Република 

Србија као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција привредног друштва 

Југоинспект Београд а.д. 

/ / 

157. Закључак  

05 број: 023-7254/2012-1 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

прихватању Извештаја о 

поступку проналажења 

стратешког партнера за 

привредно друштво 

„Железера Смедерево” 

ДОО Смедерево 

/ / 

158. Закључак  

05 број: 340-7255/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

изменама Програма о 

условима и начину 

подстицања производње и 

ремонта шинских возила у 

Републици Србији, за 

потребе АД „Железнице 

Србије”, од 2. августа до           

31. децембра 2012. године 

/ 
 

 

/ 

159. Закључак  

05 број: 401-7199/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 захтев за 

исплату накнаде за 

експроприацију 

непокретности, ради 

окончавања поступака 

експроприације и 

решавања имовинско 

правних односа на 

аутопуту Е-763, деоница 

Љиг-Прељина 

/ / 

160. Закључак  

05 број: 40-7347/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Дат налог Агенцији за 

осигурање депозита да 

започне активности на 

повлачењу средстава 

Фонда за осигурање 

депозита 

/ / 

161. Закључак  

05 број: 553-7351/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 Извештај о 

потреби спровођења 

социјалног програма у 

Новој Агробанци 

/ / 

162. Закључак  

05 број: 312-7321/2012-1 

од 25. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Текст кровног 

Споразума између 

Републике Србије и 

„Onegiga solar park 

incubator” ДОО и „Securum 

equity partners international 

/ / 
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Ltd” о регулисању 

међусобних права и 

обавеза у вези са улагањем 

у обновљиве изворе 

енергије и изградњом 

соларних паркова у 

Републици Србији 

163. Закључак  

05 број: 422-7418/2012 

од 27. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт уговора о 

преузимању дела имовине 

и обавеза Нове Агробанке 

АД Београд између 

Агенције за осигурање 

депозита, као преносиоца, 

и банке Поштанска 

штедионица АД Београд, 

као преузимаоца и Нацрта 

уговора о давању 

бесповратне финансијске 

подршке између Агенције 

за осигурање депозита и 

Банке Поштанска 

штедионица АД Београд 

/ / 

164. Закључак  

05 број: 401-7449/2012-1 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Опредељена средства за 

потребе еколошког 

чишћења локације Нитекс 

у Нишу 

/ / 

165. Закључак  

05 број: 42-7450/2012-1 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Препоручено Фонду за 

развој Републике Србије да 

изда гаранције привредним 

друштвима „Ваљаоница 

бакра Севојно” АД Севојно 

и „Будимка” АД Пожега 

/ / 

166. Закључак  

05 број: 018-7434/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за потписивање 

уговора о гаранцији између 

Републике Србије и 

Кувајтског фонда за 

арапски економски развој 

(Пројекат железничка 

станица Београд Центар - 

Фаза 1) 

/ / 

167. Закључак  

05 број: 401-7543/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Програм 

распореда и коришћења 

субвенција и дотација 

намењених за развој 

туризма у 2012. години 

/ / 

168. Закључак  

05 број: 424-7600/2012-1 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Дато овлашћење 

делегацији Републике 

Србије за разговоре са 

потенцијалним 

инвеститорима у вези са 

будућом емисијом 

обвезница 

/ / 

169. Закључак  

05 број: 405-7578/2012 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 
/ / 



 

 62 

Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

од 2. новембра 2012. 

године 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

и располaгање средствима 

зајмова за пројекат аутопут 

Коридор 10, и то Европске 

инвестиционе банке               

ФИ број СЕРАПИС број 

2006-0324 

170. Закључак  

05 број: 405-7579/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

зајмова за пројекат аутопут 

Коридор 10 и то Европске 

инвестиционе банке          

ФИ број СЕРАПИС број 

2008-0546 

/ / 

171. Закључак  

05 број: 119-7577/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

зајмова за пројекат аутопут 

Коридор 10 и то 

Међународне банке за 

обнову и развој 

/ / 

172. Закључак  

05 број: 119-7580/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

зајмова за пројекат аутопут 

Коридор 10 и то Европске 

банке за обнову и развој 

(ЕБРД зајам бр. 39750) 

/ / 

173. Закључак  

05 број: 48-7573/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт измене 

споразума број 1. на 

споразум о зајму (К 10) 

између Републике Србије и 

Европске банке за обнову и 

развој 

/ / 

174. Закључак  

05 број: 120-7866/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Утврђене зараде 

запослених у јавном 

сектору на начин одређен 

чл. 3 и 4 Закона о 

утврђивању максималне 

зараде у јавном сектору не 

односи на утврђивање 

зараде запослених у јавним 

предузећима, 

акционарским друштвима 

и друштвима са 

ограниченом 

одговорношћу чији је 

оснивач Република Србија, 

Аутономна покрајина и 

јединица локалне 

самоуправе и зависним 

друштвима капитала чији 

су оснивачи та предузећа 

/ / 

175. Закључак  

05 број: 023-7808/2012 

од 8. новембра 2012. 

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 

Задужени су Министарство 

финансија и привреде и 

Министарство природних 

ресурса, рударства и 

просторног планирања да 

/ / 
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Правни 
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Број 

„Службеног 

гласника 
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Референтни 
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72/12) предузму мере и 

активности у циљу 

сачињавања и објављивања 

јавног позива за 

проналажење стратешког 

партнера заинтересованог 

за експлоатацију бакра и 

других метала из 

постојећих лежишта 

раскривке-јаловине из 

рудника и копова РТБ Бор 

176. Закључак  

05 број: 424-7815/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт уговора о 

ангажовању између 

Републике Србије и 

Deutsche Bank AG, 

филијала у Лондону, HSBC 

Bank PLC и VTB Capital 

PLC  

/ / 

177. Закључак  

05 број: 018-7872/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Потписан Меморандум 

између Државне управе за 

туризам Народне 

Републике Кине и 

Владиних тела земаља 

Централне и Источне 

Европе задужених за 

област туризма о оснивању 

савеза Кине и земаља 

Централне и Источне 

Европе за промоцију 

туризма 

/ / 

178. Закључак  

05 број: 037-7738/2012 

од 8. новембра 2012. 

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 Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 

Светском сајму туризма 

/ / 

179. Закључак  

05 број: 48-7756/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

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 

/ / 

180. Закључак  

05 број: 424-8082/2012 

од 16. новембра 2012. 

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 Извештај са 

разговора са 

потенцијалним 

инвеститорима у вези са 

емисијом обвезница 

Републике Србије на 

међународном 

финансијском тржишту за 

финансирање буџетског 

дефицита и рефинансирање 

неизмиреног дуга 

/ / 

181. Закључак  Члан 43. став 3. Закона о Прихваћен захтев / / 
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05 број: 422-7852/2012 

од 16. новембра 2012. 

године 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

акционара банке 

Поштанска штедионица 

АД Београд да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

182. Закључак  

05 број: 018-7994/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за вођење 

преговора ради закључења 

Уговора између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Казахстан о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на 

порезе на доходак и на 

имовину 

/ / 

183. Закључак  

05 број: 48-7949/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма којим 

се од Светске банке захтева 

продужење рока за 

завршетак пројекта 

„Пружање унапређених 

услуга на локалном нивоу” 

/ / 

184. Закључак  

05 број: 48-8017/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

кредита за финансирање 

пројекта „Клинички 

центри/А” 

/ / 

185. Закључак  

05 број: 48-8014/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењима за повлачење 

и располaгање средствима 

кредита за финансирање 

пројекта „Клинички 

центри/Б” 

/ / 

186. Закључак  

05 број: 401-8078/2012 

од 16. новембра 2012. 

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 захтев за 

исплату накнаде за 

експроприацију 

непокретности, ради 

изградње одређених 

деоница аутопутева Е-75, 

Е-80 и Е-768 

/ / 

187. Закључак  

05 број: 023-8207/2012 

од 20. новембра 2012. 

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 захтев 

акционара привредног 

друштва Југоинспект АД 

Београд да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

/ / 

188. Закључак 

05 број: 42-8519/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Дата препорука Фонду за 

развој Републике Србије да 

одобри кредит за трајна 

обртна средства 

привредном друштву 

„Крушик” АД Ваљево 

/ / 

189. Закључак 

05 број: 42-8385/2012-1 

од 28. новембра 2012. 

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 

Дата сагласност за 

продужење рока за 

повраћај средстава која су 

Железари Смедерево доо 

Смедерево стављена на 

/ / 
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72/12) распологање 

190. Закључак 

05 број: 48-8212/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Усвојен текст измена и 

допуна Финансијског 

споразума између Владе 

Републике Србије, Владе 

Краљевине Данске и 

Народне банке Србије у 

вези са реализацијом 

Програма локалног 

економског развоја на 

Балкану (ЛЕДИБ) 

/ / 

191. Закључак 

05 број: 48-8475/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт писма којим 

се потврђује да зајам за 

„Credit Agricole Srbija ad” 

Нови сад и „Credit Agricole 

Leasing doo” Београд за 

мала и средња предузећа и 

приоритетне пројекте, 

спада у делокруг оквирног 

споразума између 

Републике Србије и 

Европске инвестиционе 

банке 

/ / 

192. Закључак 

05 број: 420-8430/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Дата сагласност за 

повећање обима обавеза 

које произилазе из 

обављања делатности 

Националне корпорације за 

осигурање стамбених 

кредита, за период до 31. 

децембра 2013. године 

/ / 

193. Закључак 

05 број: 023-7996/2012-2 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт уговора о 

додели средстава за 

директне инвестиције 

друштвима - добављачима 

ФИАТ аутомобили Србија 

/ / 

194. Закључак 

05 број: 422-8518/2012 

од 28. новембра 2012. 

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 захтев 

акционара Српске банке ад 

Београд, да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

/ / 

195. Закључак 

05 број: 361-8438/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се 

предузећима са седиштем у 

Републици Словенији 

врате непокретности које 

чине: локал у ул. 

Македонска 26 у Београду, 

Предузећу „IUV - Usnja 

Vrhnika„ а.д. у стечају, 

Врхника, Република 

Словенија 

/ / 

196. Закључак 

05 број: 361-8432/2012 

од 28. новембра 2012. 

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 

Дата сагласност да се 

предузећима са седиштем у 

Републици Словенији 

врате непокретности које 

чине: локал у ул. Деспота 

/ / 
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72/12) Стефана 68а у Београду, 

Предузећу „IUV - Usnja 

Vrhnika” а.д. у стечају, 

Врхника, Република 

Словенија 

197. Закључак 

05 број: 361-8436/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се 

предузећима са седиштем у 

Републици Словенији 

врате непокретности које 

чине: локал у ул. Краља 

Александра I 

Карађорђевића 2 у 

Крагујевцу, Творници 

обуће „Peko” д.д, Тржич, 

Република Словенија 

/ / 

198. Закључак 

05 број: 42-8559/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за давање 

гаранције за измиривање 

обавеза Галеника ад 

Београд по основу уговора 

о кредиту за 

рефинансирање постојећих 

краткорочних обавеза 

/ / 

199. Закључак 

05 број: 41-8611/2012-1 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Дата сагласност за 

покретање поступка 

повећања основног 

капитала Привредне банке 

Београд АД Београд од 

стране квалификованог 

инвеститора, односно за 

покретање поступка 

продаје акција Привредне 

банке Београд ад Београд у 

власништву Републике 

Србије 

/ / 

200. Закључак 

05 број: 351-8813/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Програм 

интервентне подршке 

грађевинској индустрији у 

условима економске кризе 

у 2012. години 

/ / 

201. Закључак 

05 број: 422-8706/2012 

од 6. децембра 2012. 

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 захтев 

акционара привредног 

друштва Југоинспект 

Београд да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

/ / 

202. Закључак 

05 број: 42-8477/2012-1 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да 

средства опредељена 

Законом о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину за програме 

кредитне подршке 

привреди преко Фонда за 

развој Републике Србије, 

подстицање производње и 

ремонта шинских возила и 

за наменске кредите за 

/ / 
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подстицање производње 

буду изузета од извршења 

принудне наплате 

203. Закључак 

05 број: 485-8817/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

овлашћењу за повлачење и 

располагање средствима 

кредита за Пројекат 

консолидације наплате и 

реформе пензијске 

администрације у Србији 

/ / 

204. Закључак 

05 број: 422-8830/2012-1 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност за 

принудни откуп акција 

преосталих акционара 

банке Поштанска 

штедионица ад Београд 

/ / 

205. Закључак 

05 број: 422-8868/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност на Нацрт 

огласа којим се Република 

Србија обраћа 

квалификованим 

инвеститорима ради 

докапитализације и/или 

припајања и/или продаје 

акција Привредне банке 

Београд ад Београд 

/ / 

206. Закључак 

05 број: 46-8891/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Споразум о 

преносу имовине и обавеза 

Развојне банке Војводине, 

између Републике Србије, 

са једне стране и 

Аутономне покрајине, са 

друге стране 

/ / 

207. Закључак 

05 број: 420-8906/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Утврђивање Основе за 

давање гаранције за 

измиривање обавеза јавног 

предузећа „Србијагас” 

Нови Сад, по основу 

Уговора о кредиту за 

одржавање текуће 

ликвидности 

/ / 

208. Закључак 

05 број: 48-8990/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Прихватање Извештај са 

преговора са Немачком 

развојном банком KfW, 

Франкфурт на Мајни, у 

вези са закључењем 

Уговора о зајму за 

спровођење Програма 

„Водоснабдевање и 

пречишћавање отпадних 

вода у општинама средње 

величине у Србији III” 

/ / 

209. Закључак 

05 број: 018-8958/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Утврђивање Нацрт уговора 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Јерменије о  избегавању 

двоструког опорезивања у 

односу на порезе на 

доходак и на имовину 

/ / 
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210. Закључак 

05 број: 42-8995/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Утврђивање Основе за 

давање гаранције 

Републике Србије „Banca 

Intesa ad Beograd” за 

одржавање текуће 

ликвидности акционарског 

друштва за ваздушни 

саобраћај „Jat airways” ад 

Београд 

/ / 

211. Закључак 

05 број: 422-8975/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

прихватању захтева 

акционара банке 

Поштанска штедионица ад 

Београд да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција 

/ / 

212. Закључак 

05 број: 023-8707/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

усвајању плана мера у 

циљу реализације унапред 

припремљеног плана 

реорганизације привредног 

друштва „Trayal 

корпорација” ад Крушевац 

/ / 

213. Закључак 

05 број: 023-8976/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

 

Усвајање текста пројектног 

оквирног уговора о 

остваривању међусобних 

права и обавеза између 

Републике Србије, 

компаније „Ditre Italia” и 

града Врања 

/ / 

214. Закључак 

05 број: 424-8994/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се за 

емитоване обвезнице 

Аутономне покрајине 

Војводине може спровести 

обрачунски налог 

/ / 

215. Закључак 

05 број: 422-8165/2012-1 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт уговора 

којим се уређују међусобна 

права и обавезе Народне 

банке Србије и Републике 

Србије, у вези са 

динарским средствима 

система консолидованог 

рачуна трезора која се воде 

код Народне Банке Србије 

/ / 

216. Закључак 

05 број: 48-9034/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт измене број 

1. финансијских уговора 

аутопут Коридор 10 (Е-75) 

и Коридор 10 аутопут (Е-

80) фаза 1 између 

Републике Србије и 

Европске инвестиционе 

банке 

/ / 

217. Закључак 

05 број: 401-9024/2012 

од 13. децембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Прихватање Програма 

мера за регулисање обавеза 

по основу извршених 

радова на пројектима 

/ / 
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65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

Коридор 10 и Коридор 11, 

за период од 2012. до 2015. 

године 

218. Закључак 

05 број: 42-9026/2012 

од 13. децембра 2012. 

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 Извештај са 

преговора са 

Комерцијалном банком ад 

Београд и АИК банком ад 

Ниш за рефинансирање 

постојећих краткорочних 

обавеза Галенике ад 

Београд 

/ / 

219. Закључак 

05 број: 351-9070/2012-1 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Стављен ван снаге 

Закључак о усвајању 

Програма интервентне 

подршке грађевинској 

индустрији у условима 

економске кризе у 2012. 

години и о усвајању 

Извештаја о реализацији 

програма подршке и 

помоћи грађевинској 

индустрији у условима 

светске економске кризе у 

2010. години 

/ / 

220. Закључак 

05 број: 037-9053/2012 

од 13. децембра 2012. 

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 Извештај о 

учешћу делегације 

Републике Србије на 94. 

седници извршног савета 

Светске туристичке 

организације Уједињених 

нација 

/ / 

221. Закључак 

05 број: 023-9062/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Влада је упозната са 

Одлуком о покретању 

поступка ликвидације са 

именовањем 

ликвидационог управника, 

коју је донела Скупштина 

Националне туристичке 

развојне корпорације доо 

Београд 

/ / 

222. Закључак 

05 број: 420-9123/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Утврђена Основа за давање 

гаранције за измиривање 

обавеза јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад по 

основу Уговора о кредиту 

за одржавање текуће 

ликвидности 

/ / 

223. Закључак 

05 број: 420-9142/2012 

од 13. децембра 2012. 

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) 

 

Дата сагласност да се из 

приватизационих примања 

буџета Републике Србије 

одобри краткорочни 

бескаматни кредит 

акционарском друштву 

Политика 

/ / 

224. Закључак 

05 број: 42-9134/2012 

од 13. децембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

Утврђена Основа за давање 

гаранције за измиривање 

обавеза јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад по 

/ / 
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65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

основу Уговора о кредиту 

за реализацију пројекта 

„Јужни ток” 

225. Закључак 

05 број: 422-9236/2012  

од 20. децембра 2012. 

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 захтев 

акционара да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција Српске банке а.д. 

Београд 

/ / 

226. Закључак 

05 број: 422-9232/2012  

од 20. децембра 2012. 

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 захтев 

акционара да Република 

Србија, као контролни 

акционар, изврши откуп 

акција Привредног 

друштва Југоинспект 

Београд а.д 

/ / 

227. Закључак 

05 број: 42-9384/2012  

од 20. децембра 2012. 

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 Извештај са 

преговора са „Deutsche 

bank ag London” о кредиту 

за Пројекат Јужни ток по 

задуживању јавног 

предузећа „Србијагас” 

Нови Сад 

/ / 

228. Закључак 

05 број: 42-9386/2012  

од 20. децембра 2012. 

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 Извештај са 

преговора са „Credit Suisse 

bank London”, 

Војвођанском банком ад 

нови сад, „Unicredit bank” 

Србија ад Београд и 

„Deutsche bank ag London” 

за одржавање текуће 

ликвидности јавног 

предузећа „Србијагас” 

Нови Сад 

/ / 

229. Закључак 

05 број: 42-9339/2012  

од 20. децембра 2012. 

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 Извештај са 

преговора са „Banca Intesa” 

ад Београд за 

рефинансирање постојећих 

краткорочних обавеза „Jat 

airways” ад Београд 

/ / 

230. Закључак 

05 број: 023-9315/2012  

од 21. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност о 

покретању поступка 

проналажења стратешког 

партнера за „Галеника” ад 

Београд 

/ / 

231. Закључак 

05 број: 401-9432/2012  

од 21. децембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

прихватању захтева за 

исплату накнаде за 

експропријацију 

непокретности, као и 

трошкова поступка 

експропријације, ради 

окончавања поступка 

експропријације и 

решавања 

имовинскоправних односа 

на аутопуту Е-763, 

/ / 
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деоница: Љиг – Прељина 

232. Закључак 

05 број: 337- 9546/2012-1 

од 27. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да 

одређени инвеститори могу 

користити порески 

подстицај из члана 50а. 

Закона о порезу на добит 

правних лица 

/ / 

233. Закључак 

05 број: 42-9613/2012  

од 27. децембра 2012. 

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) 

Дата препорука Фонду за 

развој Републике Србије да 

одобри кредит за трајна 

обртна средства 

привредном друштву 

„Симпо” ад Врање 

/ / 

234. Закључак 

05 број: 401-9566/2012 

од 27. децембра 2012. 

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 захтев за 

исплату накнаде за 

експропријацију 

непокретности, ради 

изградње деоница 

аутопутева Е-75, Е-80 и       

Е-763 

/ / 

235. Закључак 

05 број: 422-9584/2012  

од 27. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност на нацрт 

огласа о продужетку рока 

којим се Република Србија 

обраћа квалификованим 

инвеститорима ради 

докапитализације и/или 

припајања и/или продаје 

акција Привредне банке 

Београд ад Београд 

/ / 

236. Закључак 

05 број: 422-9518/2012  

од 27. децембра 2012. 

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) 

Измењен Закључак о 

усвајању Нацрта уговора о 

преузимању дела имовине 

и обавеза Нове Агробанке 

ад Београд и нацрта 

уговора о давању 

бесповратне финансијске 

подршке 

/ / 

237. Закључак 

05 број: 420-9627/2012  

од 27. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се 

Радиодифузној установи 

Радио телевизија Србије, 

одобри продужење рока за 

повраћај средстава која су 

тој установи стављена на 

располагање у 2012. 

години 

/ / 

238. Закључак 

05 број: 48-9511/2012  

од 27. децембра 2012. 

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) 

Усвојен предлога измене и 

допуне Нацрта споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

федерације о одобрењу 

државног извозног кредита 

Влади Републике Србије 

/ / 

239. Закључак 

05 број: 420-9696/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Дата сагласност да се 

акционарском друштву 

Политика Београд, одобри 

продужење рока за 

повраћај средстава која су 

том друштву стављена на 

/ / 
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располагање у 2012. 

години 

240. Закључак 

05 број: 48-9608/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Нацрт пријаве за 

кредит за повлашћеног 

купца кинеској Еxim банци 

за финансирање пројеката 

изградње деонице 

Обреновац –Љиг аутопута 

Е-763, деонице Појате – 

Прељина аутопута Е-761 и 

регионалног пута Нови Сад 

- Рума, у оквиру механизма 

сарадње Кина – Централна 

и Источна Европа 

/ / 

241. Закључак 

05 број: 42-9244/2012 

од 29. децембра 2012. 

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 Извештај о 

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 30. 

јуна 2012. године 

/ / 

242. Закључак 

05 број: 401-9238/2012  

од 29. децембра 2012. 

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 Извештај о 

коришћењу средстава за 

подстицање производње и 

продаје нових аутобуса 

произведених у Републици 

Србији у 2012. години, за 

период од 1. јануара до 30. 

јуна 2012. године 

/ / 

243. Закључак 

05 број: 401-9235/2012  

од 29. децембра 2012. 

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 Извештај о 

коришћењу средстава за 

подстицање производње, 

ремонта и продаје 

грађевинских машина, 

камиона и специјалних 

надградњи на камионским 

шасијама и спровођења 

субвенционисане куповине 

камиона произведених у 

Републици Србији заменом 

старо за ново у 2012. 

години, за период од 1. 

јануара до 30. јуна 2012. 

године 

/ / 

244. Закључак 

05 број: 021-9504/2012  

од 29. децембра 2012. 

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 Извештај радне 

групе за спровођење 

пројекта осигурања ризика 

у случају елементарних 

непогода за Југоисточну 

Европу и Кавказ за период 

октобар – децембар 2012. 

године 

/ / 

245. Закључак Члан 43. став 3. Закона о Утврђена Платформа за / / 
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05 број: 037-9592/2012  

од 29. децембра 2012. 

године 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

учешће делегације 

Републике Србије на 

годишњој конференцији 

Euromoney - форум 

централне и источне 

Европе 

246. Закључак 

05 број: 035-9534/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Дато овлашћење за 

повлачење и располагање 

средствима зајма за 

пројекат изградње градског 

водовода у Новом Саду 

/ / 

247. Закључак 

05 број: 42-9527/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

распореду и коришћењу 

средстава за кредитну 

подршку привреди преко 

Фонда за развој Републике 

Србије за 2013. годину 

/ / 

248. Закључак 

05 број: 401-9526/2012-1  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Програм за 

измиривање обавеза 

локалних власти по основу 

капиталних 

инвестиционих издатака 

према приватном сектору 

/ / 

249. Закључак 

05 број: 023-9577/2012-1  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Усвојен план мера за 

реализацију унапред 

припремљеног плана 

реорганизације привредног 

друштва „Тrayal 

корпорација” ад Крушевац 

/ / 

250. Закључак 

05 број: 180-9756/2012 

од 29. децембра 2012. 

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) 

Дата препорука 

Републичком фонду за 

здравствено осигурање да 

изврши оверу здравствених 

исправа за запослене, 

односно запослена лица у 

предузећима у 

реструктурирању за која 

допринос за обавезно 

здравствено осигурање 

није редовно измириван 

/ / 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

утврђивању преноса целокупне 

или дела имовине, са или без 

накнаде, или као улог, који се не 

сматра прометом добара и 

услуга у смислу Закона о порезу 

на додату вредност 

 Члан 6. став 3. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05 и 61/07) 

/ 76/12 

4. август 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
2.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

условима за остваривање права 

на рефакцију плаћене акцизе 

на дизел гориво, начину и 

поступку остваривања 

рефакције, условима за 

добијање овлашћења за 

дистрибуцију дизел горива, 

нормативима потребних 

количина за погон трактора 

Члан 39а став 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 и 

101/11) 

/ 88/12 

11. септембар 

3.  Правилник о метролошким 

захтевима и поступку 

испитивања претходно 

упакованог чаја, биљног чаја и 

њихових производа, производа 

од кафе, сурогата кафе и 

сродних производа 

Члан 29. став 3. Закона о 

метрологији ("Службени 

гласник РС", број 30/10) 

/ 91/12 

21. септембар 

4.  Правилник о изменама 

Правилника о начину 

подстицања производње и 

продаје трактора и 

прикључних машина за 

тракторе у Републици Србији у 

2012. години 

Члан 5. Уредбе о условима 

и начину подстицања 

производње и продаје 

трактора и прикључних 

машина за тракторе у 

Републици Србији у 2012. 

години ("Службени 

гласник РС", бр. 2/12, 90/12 

и 102/12) 

/ 92/12 

26. септембар 

5.  Правилник о изменама 

Правилника о начину 

подстицања прoизводње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

 

Члан 4. став 4. Уредбе о 

условима и начину 

подстицања производње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години ("Службени 

гласник РС", бр. 2/12, 

35/12, 90/12 и 102/12) 

/ 92/12 

26. септембар 

6.  Правилник о изменама 

Правилника о начину 

подстицања производње, 

ремонта и продаје 

грађевинских машина, 

производње и продаје теретних 

возила и специјалних 

надградњи на камионским 

шасијама и спровођења 

субвенционисане куповине 

теретних возила произведених 

у Републици Србији заменом 

старо за ново у 2012. години 

Члан 5. 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 

субвенционисане куповине 

теретних возила 

произведених у Републици 

Србији заменом старо за 

ново у 2012. години 

("Службени гласник РС", 

бр. 2/12, 35/12, 90/12 и 

102/12) 

/ 92/12 

26. септембар 

7.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања 

декларације и других образаца 

Члан 87. став 2. Царинског 

закона ("Службени гласник 

РС", број 18/10) 

/ 94/12 

28. септембар 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
у царинском поступку 

8.  Правилник о Листи адитива, 

односно екстендера који су као 

такви декларисани за додавање 

у погoнска горива 

Члан 9а став 3. 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 

и 93/12) 

/ 95/12 

1. октобар 

 

9.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

утврђивању добара и услуга 

чији се промет опорезује по 

посебној стопи ПДВ 

Члан 23. став 3. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 95/12 

1. октобар 

10.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

начину обрачунавања и 

плаћања акцизе, врсти, 

садржини и начину вођења 

евиденција, достављања 

података и састављања 

обрачуна акцизе 

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 и 93/12) 

/ 95/12 

1. октобар 

 

11.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

стандардном 

класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски 

систем 

Члан 29. став 4. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 95/12 

1. октобар 

12.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника o 

условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава 

са тих рачуна 

Члан 96. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 95/12 

1. октобар 

13.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања 

декларације и других образаца 

у царинском поступку 

Члан 87. став 2. Царинског 

закона ("Службени гласник 

РС", број 18/10) 

/ 97/12 

8. октобар 

14.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

стандардном 

класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски 

систем 

Члан 29. став 4. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 99/12 

16. октобар 

 

15.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника o 

условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава 

са тих рачуна 

Члан 96. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 99/12 

16. октобар 

 

16.  Правилник о измени и допуни 

Правилника о обрасцу 

службене легитимације 

овлашћених царинских 

службеника 

Члан 276. став 3. 

Царинског закона 

("Службени гласник РС", 

бр. 73/03, 61/05, 85/05 - др. 

закон и 62/06 - др. закон), а 

у вези са чланом 310. став 

/ 99/12 

16. октобар 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Царинског закона 

("Службени гласник РС", 

број 18/10) 

17.  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 

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 

и 93/12) 

/ 99/12 

16. октобар 

18.  Правилник о извештавању о 

исплаћеним зарадама у јавном 

сектору 

Члан 8. став 3. Закона о 

утврђивању максималне 

зараде у јавном сектору 

("Службени гласник РС", 

број 93/12) 

/ 100/12 

19. октобар 

19.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

Контном оквиру и садржини 

рачуна у Контном оквиру за 

привредна друштва, задруге, 

друга правна лица и 

предузетнике 

Члан 15. став 2. тачка 1) 

Закона о рачуноводству и 

ревизији ("Службени 

гласник РС", бр. 46/06, 

111/09 и 99/11 - др. закон) 

/ 101/12 

23. октобар 

20.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

садржини и форми образаца 

финансијских извештаја за 

привредна друштва, задруге, 

друга правна лица и 

предузетнике 

Члан 26. став 1. Закона о 

рачуноводству и ревизији 

("Службени гласник РС", 

бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - 

др. закон) 

/ 101/12 

23. октобар 

21.  Правилник о допуни 

Правилника о облику, 

садржини, начину подношења 

и попуњавања декларације и 

других образаца у царинском 

поступку 

Члан 87. став 2. Царинског 

закона ("Службени гласник 

РС", број 18/10) 

/ 102/12 

26. октобар 

22.  Правилник о изменама 

Правилника о поступку и 

условима за стицање 

цертификата за обављање 

мењачких послова, 

јединственом програму обуке 

за обављање мењачких 

послова и условима које 

морају да испуњавају 

предавачи који врше обуку 

Члан 39. став 9. Закона о 

девизном пословању 

("Службени гласник РС", 

бр. 62/06 и 31/11) 

/ 102/12 

26. октобар 

23.  Правилник о утврђивању 

услуга пружених 

електронским путем, у смислу 

Закона о порезу на додату 

вредност 

Члан 12. став 5. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12)20/09, 

72/09 - др. закон и 53/10) и 

члан 15. ст. 1. и 2. Закона о 

државној управи 

(,,Службени гласник РС", 

бр. 79/05, 101/07 и 95/10) 

/ 107/12 

9. новембар 

24.  Правилник о утврђивању Члан 10. став 4. Закона о / 107/12 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
секундарних сировина и 

услуга које су непосредно 

повезане са секундарним 

сировинама, у смислу Закона о 

порезу на додату вредност 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

9. новембар 

25.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

поступку остваривања права 

на повраћај ПДВ и о начину и 

поступку рефакције и 

рефундације ПДВ 

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) 

/ 107/12 

9. новембар 

26.  Правилник о ближој садржини, 

начину и поступку достављања 

електронских евиденција које 

банка доставља Пореској 

управи 

Члан 30а став 4. 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) 

/ 107/12 

9. новембар 

 

27.  Правилник о изменама и 

допуни Правилника о начину 

подстицања производње и 

продаје трактора и 

прикључних машина за 

тракторе у Републици Србији у 

2012. години 

Члан 5. Уредбе о условима 

и начину подстицања 

производње и продаје 

трактора и прикључних 

машина за тракторе у 

Републици Србији у 2012. 

години („Службени 

гласник РС”, бр. 2/12, 90/12 

и 102/12) 

/ 109/12 

16. новембар 

28.  Правилник 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 

Члан 39а став 9. Закона о 

акцизама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/01, 

73/01, 80/02, 80/02 - др. 

закон, 43/03, 72/03, 43/04, 

55/04, 135/04, 46/05, 101/05 

- др. закон, 61/07, 5/09, 

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

и 93/12) 

/ 112/12 

27. новембар 

 

29.  Правилник о утврђивању шта 

се сматра наплатом 

потраживања, у смислу Закона 

о порезу на додату вредност 

Члан 36а став 11. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 114/12 

4. децембар 

30.  Правилник о изменама и 

допуни Правилника о начину 

подстицања прoизводње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години 

 

Члан 4. став 4. Уредбе о 

условима и начину 

подстицања производње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане куповине 

аутобуса произведених у 

Републици Србији у 2012. 

години ("Службени 

гласник РС", бр. 2/12, 

35/12, 90/12 и 102/12) 

/ 114/12 

4. децембар 

31.  Правилник о изменама и Члан 5. Уредбе о условима / 114/12 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
допуни Правилника о начину 

подстицања производње, 

ремонта и продаје 

грађевинских машина, 

производње и продаје теретних 

возила и специјалних 

надградњи на камионским 

шасијама и спровођења 

субвенционисане куповине 

теретних возила произведених 

у Републици Србији заменом 

старо за ново у 2012. години 

и начину подстицања 

производње, ремонта и 

продаје грађевинских 

машина, производње и 

продаје теретних возила и 

специјалних надградњи на 

камионским шасијама и 

спровођења 

субвенционисане куповине 

теретних возила 

произведених у Републици 

Србији заменом старо за 

ново у 2012. години 

("Службени гласник РС", 

бр. 2/12, 35/12, 90/12 и 

102/12) 

4. децембар 

32.  Правилник о информативној 

пореској пријави 

Члан 42. став 2. Закона о 

пореском поступку и 

пореској администрациј 

("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) 

/ 117/12 

12. децембар 

33.  Правилник о изменама 

Правилника о садржини и 

форми образаца финансијских 

извештаја за привредна 

друштва, задруге, друга правна 

лица и предузетнике 

Члан 26. став 1. Закона о 

рачуноводству и ревизији 

("Службени гласник РС", 

бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - 

др. закон) 

/ 118/12 

14. децембар 

34.  Правилник о утврђивању шта 

се сматра узимањем и 

употребом добара, другим 

прометом добара и пружањем 

услуга, без накнаде, о 

утврђивању уобичајених 

количина пословних узорака, 

рекламним материјалом и 

другим поклонима мање 

вредности 

Члан 4. став 10, члана 5. 

став 8. и члана 6. став 4. 

Закона о порезу на додату 

вредност ("Службени 

гласник РС", бр. 84/04, 

86/04 - исправка, 61/05, 

61/07 и 93/12) 

/ 118/12 

14. децембар 

35.  Правилник о утврђивању 

преноса целокупне или дела 

имовине, са или без накнаде, 

или као улог, код којег се 

сматра да промет добара и 

услуга није извршен 

Члан 6. став 4. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 118/12 

14. децембар 

36.  Правилник о поступку замене 

добара у гарантном року код 

које се сматра да промет 

добара није извршен 

Члан 6. став 4. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 118/12 

14. децембар 

37.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

утврђивању добара која се 

сматрају уметничким делима, 

колекционарским добрима и 

Члан 36. став 7. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 118/12 

14. децембар 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
антиквитетима 

38.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

поступку остваривања права 

на повраћај ПДВ и о начину и 

поступку рефакције и 

рефундације ПДВ 

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) 

/ 120/12 

21. децембар 

39.  Правилник о начину и 

поступку преноса 

неутрошених буџетских 

средстава Републике Србије на 

рачун извршења буџета 

Републике Србије 

Члан 59. став 5. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 120/12 

21. децембар 

40.  Правилник о утврђивању 

појединих добара и услуга из 

члана 25. Закона о порезу на 

додату вредност 

Члан 25. став 4. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 120/12 

21. децембар 

41.  Правилник о утврђивању 

опреме и објеката за вршење 

делатности и улагања у 

објекте, начину спровођења 

исправке одбитка претходног 

пореза и начину утврђивања 

дела претходног пореза за који 

накнадно може да се оствари 

право на одбитак, за опрему и 

објекте за вршење делатности 

и улагањa у објекте 

Члан 32. став 7. и члана 32а 

став 6. Закона о порезу на 

додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 120/12 

21. децембар 

42.  Правилник о начину и 

поступку остваривања 

пореских ослобођења код ПДВ 

са правом на одбитак 

претходног пореза 

Члан 24. став 6. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 120/12 

21. децембар 

43.  Правилник о облику, 

садржини и начину вођења 

евиденције о ПДВ 

Члан 46. став 2. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

 

/ 120/12 

21. децембар 

44.  Правилник о измени и 

допунама Правилника о 

облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања 

декларације и других образаца 

у царинском поступку 

Члан 87. став 2. Царинског 

закона ("Службени гласник 

РС", бр. 18/10 и 111/12) 

/ 120/12 

21. децембар 

45.  Правилник о критеријумима на 

основу којих се одређује када 

се предаја добара на основу 

уговора о лизингу, односно 

закупу сматра прометом 

добара 

Члан 4. став 10. Закона о 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

/ 122/12 

25. децембар 

46.  Правилник о Листи 

јурисдикција са 

преференцијалним пореским 

системом 

Члан 3а 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) 

/ 122/12 

25. децембар 

47.  Правилник о начину Члан 30. став 7. Закона о / 122/12 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
утврђивања и исправке 

сразмерног пореског одбитка 

порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

25. децембар 

48.  Правилник о начину и 

поступку утврђивања 

вредности ликвидационог 

остатка за потребе одређивања 

износа дивиденде коју 

остварују чланови привредног 

друштва у ликвидацији 

Члан 35. став 3. 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) 

/ 122/12 

25. децембар 

49.  Правилник о обрасцу збирне 

пореске пријаве о обрачунатом 

и плаћеном порезу на добит по 

одбитку на приходе које 

остварују нерезидентна правна 

лица 

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 и 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 - 

исправка и 93/12) 

 

 

 

/ 122/12 

25. децембар 

50.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

садржају пореске пријаве за 

обрачун пореза на добит на 

приходе које по основу 

капиталних добитака остварују 

нерезидентна правна лица 

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 члан 

40. став 7. 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) 

/ 122/12 

25. децембар 

51.  Правилник о облику и 

садржини пријаве за 

евидентирање обвезника ПДВ, 

поступку евидентирања и 

брисања из евиденције и о 

облику и садржини пореске 

пријаве ПДВ 

Члан 41. Закона о порезу 

на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) и 

члана 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) 

/ 123/12 

28. децембар 

52.  Правилник о одређивању Члан 45. Закона о порезу / 123/12 
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Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
случајева у којима нема 

обавезе издавања рачуна и о 

рачунима код којих се могу 

изоставити поједини подаци 

на додату вредност 

("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 86/04 - исправка, 

61/05, 61/07 и 93/12) 

28. децембар 

53.  Правилник о измени 

Правилника о обрасцу збирне 

пореске пријаве о обрачунатим 

и плаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање 

по одбитку 

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) 

/ 123/12 

28. децембар 

54.  Правилник о Списку 

корисника јавних средстава 

Члан 8. став 1. Закона о 

буџетском систему 

("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) 

/ 124/12 

29. децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм:  

Успостављање 

децентрализованог 

система управљања 

(ДИС) фондовима ЕУ 

Успостављене структуре, 

процедуре и законска основа за 

ДИС 

06 479.623.685 

RSD 

 

(4.239.580  

EUR) 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије 

1.1. Пројекат:  

Подршка успостављању 

децентрализованог 

система управљања ЕУ 

фондовима  

(компоненте 3 и 4 ИПА) 

На основу анализе недостатака - 

отклоњени недостаци у систему; 

успостављене структуре, 

процедуре и законска основа за 

ДИС (ДМ); припремљен пакет за 

акредитацију система за трећу и 

четврту компоненту ИПА; 

обучени релевантни кадрови у 

ДИС (ДМ) структурама 

06 277.168.500 

RSD 

 

(2.450.000  

EUR)  

 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије 

1.2. Пројекат:  

Подршка систему 

спровођења и 

управљања ЕУ 

фондовима кроз ДИС 

(компоненте 1 и 2 ИПА) 

На основу анализе недостатака - 

отклоњени недостаци у систему; 

успостављене структуре, 

процедуре и законска основа за 

ДИС (ДМ); припремљен пакет за 

акредитацију система за прву и 

другу компоненту ИПА; обучени 

релевантни кадрови у ДИС (ДМ) 

структурама 

06 181.008.000 

RSD 

 

(1.600.000  

EUR) 

 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије 

1.3. Пројекат:  

Техничка помоћ за 

Развијене процедуре за 

финансијско управљање и 

06 21.447.185  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
Национални фонд у 

оквиру Министарства 

финансија и привреде у 

Србији за припрему за 

ИПА компоненту V – 

ИПАРД 

контролу за ИПАРД; обучени 

релевантни кадрови у Сектору за 

национални фонд за управљање 

средствима ЕУ; финализација 

ИПАРД акредитационог пакета 

 

(189.580  

EUR) 

 

придруживању 

између европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије 

2. Програм: 

Развој интерне 

финансијске контроле у 

јавном сектору у 

Републици Србији 

Централна јединица за 

хармонизацију функционално 

потпуно оспособљена да ради по 

међународно прихваћеним 

стандардима и европском 

праксом за тела за хармонизацију. 

Помоћ на изради ФУК процедура 

код свих корисника пројекта. 

Практична помоћ на лицу места у 

извођењу ревизије 

05 113.130.000 

RSD 

 

(1.000.000  

EUR) 

/ 

3. Програм:  

Спречавање прања 

новца и финансирање 

тероризма 

Унапређени капацитети Управе 

за спречавање прања новца за 

обављање дужности у складу са 

законом о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма 

01 1.889.675 

RSD 

/ 

4. Програм:  

Унапређење 

инфраструктуре 

квалитета 

Испуњени услови за остваривање 

пуноправног чланства 

институција инфраструктуре 

квалитета у релевантним 

међународним и европским 

институцијама; Подршка развоју 

индустрије кроз јачање 

капацитета институција 

инфраструктуре квалитета (ИК) и 

Тела за оцењивање 

усаглашености (ТоУ). 

Континуирано ажурирање 

портала ТЕХНИС, као и 

регистара техничких прописа 

01 

 

 

 

06 

70.570.000  

RSD 

 

 

100.000.000 

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

4.1 Пројекат: 

Унапређење 

метрологије и контроле 

предмета од драгоцених 

метала 

Према подацима из 

успостављеног регистра 

овлашћених тела за оверавање 

мерила до 31, децембра 2012. 

године укупно је овлашћено 39 

тела. Донето је 55 решења о 

овлашћивању. За 19 врста мерила 

послови оверавања, поверени 

овлашћеним телима  

01 9.800.000  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

4.2 Пројекат: 

Унапређење 

стандардизације и 

акредитације 

Преузето 20 152 европских 

стандарда, односно око 88%  

укупног броја европских 

стандарда и хармонизационих 

докумената. Објављено 5226  

01 9.070.000  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 
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српских стандарда. 

Акредитационо тело Србије 

(АТС) постало пуноправни члан 

Европске организације за 

акредитацију (ЕА). АТС 

пуноправни члан ILAC-а и 

потписник ILAC MRA споразума  

за области испитивања и 

еталонирања, као и ILAC MRA 

споразум за област 

контролисања. АТС постао члан 

Међународног акредитационог 

форума - IAF 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

4.3 Пројекат:  

Хармонизација 

техничких прописа и 

обезбеђење услова за 

њихову ефикасну 

примену 

Иновирани и објављени 

Спискови српских стандарда из 

области машина, нисконапонске 

опреме, електромагнетске 

компатибилности. Припремљен је 

и објављен Списак српских 

стандарда из области личне 

заштитне опреме. Припремљено 

и одштампано 6 приручника у 

тиражу од 7000 примерака. 

Именовано 21 тело за оцењивање 

усаглашености и  донето 8 

решења о именовању 

01 44.600.000  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

4.4 Пројекат:  

Унапређење рада 

информативног центра 

и међународна сарадња 

Континуирано ажурирање 

портала ТЕХНИС, као и 

регистара техничких прописа. 

Припремљена техничка 

спецификација захтева за 

надградњу портала ТЕХНИС , 

апликативног софтвера и база 

података. Припремљен прилог за 

текст Националног програма за 

преузимање правне тековине ЕУ 

2013-2016 у делу који се односи 

на слободно кретање робе 

01 7.100.000  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

4.5 Пројекат:   

Повећање  

конкурентности МСП 

кроз унапређење 

система оцењивања 

усаглашености  

 

Подршка развоју индустрије кроз 

јачање капацитета институција 

инфраструктуре квалитета (ИК) и 

Тела за оцењивање 

усаглашености (ТоУ) у оквиру 

Развоја приватног сектора (IPA 

2013). На основу спроведених 

анализа Тела за оцењивање 

усаглашености, припремљене 

листе неопходне опреме за 

оцењивање усаглашености и 

дефинисани  критеријуми 

селекције, уз помоћ којих ће бити 

06 100.000.000 

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица и 

Републике Србије; 

Стратегија 

тржишног 

надзора;  

Стратегија и 

политика развоја 
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идентификована приоритетна 

опрема  

индустрије 

Републике Србије 

2011-2020 

5. Програм: 

Подршка 

конкурентности и 

иновативности малих и 

средњих предузећа 

(МСП) 

Повећана конкурентност сектора 

малих и средњих предузећа кроз 

унапређен систем услуга и 

ојачано домаће консултантско 

тржиште, као и кроз развој 

кластера; развој конкурентног 

ланца локалних добављача; 

олакшан приступ изворима 

финансирања за        „start up” 

кредите и раст МСП и 

подстакнуто инвестирање у 

иновационе активности, а 

нарочито еко-иновативне; 

унапређени институционални 

капацитети за ефикасну подршку 

иновацијама и унапређени 

инструменти за финансирање 

иновативних активности МСП 

01 

 

 

 

05 

 

 

166.479.048 

RSD 

 

 

1.099.567.993 

RSD 

 

(9.719.508,47 

EUR) 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године  

 

5.1 Пројекат: 

Интегрисана подршка 

иновацијама (IISP) 

Започета обука предузећа  у 

области иновација; 

Идентификован круг локалних 

иницијатива у области иновација; 

Урађен физибилити план за 

програм технолошких брокера и 

изабране институције које ће 

вршити брокеражу; Урађен први 

драфт препорука за унапређење 

регулаторног механизма за развој 

ризичног капитала у Србији 

05 316.764.000 

RSD 

 

(2.800.000  

EUR) 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године 

5.2 Пројекат: 

Предузетништво и 

иновативност (EIP) у 

оквиру Програма за 

конкурентност и 

иновативност (CIP) 

Укупно директно финансирање 

пројеката који се суфинансирају 

из средстава програма Еуро-

инфо-иновациони релеј центар 

Србија 2011-2012 је 282.582,45 

евра. Потписан споразум између 

Европског инвестиционог фонда 

и Чачанске банке за коришћење  

специфичних финансијских 

инструмената намењених МСП 

дo висине од  4,5 милиона евра. 

Коришћење алата за јачање 

иновативности и предузетништва 

који се развијају у оквиру 

Програма. Финасирање учешћа 

наших експерата на састанцима, 

форумима и конференцијама са 

циљем идентификовање препрека 

и креирање пословног амбијента 

за развој предузећа, размену 

добре праксе на ЕУ нивоу, 

промоцију иновативности и 

предузетништва на националном 

и ЕУ нивоу 

01 26.619.986 

RSD 

 

235.304,40  

EUR 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа  

2008- 2013. године 

Меморандум о 

разумевању о 

учешћу Републике 

Србије у програму 

Заједнице 

“Посебни програм 

за 

предузетништво и 

иновативност 

(EIP) Оквирног 

програма за 

конкурентност и 

иновативност  

2007-2013. године 

5.3 Пројекат: 

Мрежа изврсности 

Едукација за методе прикупљања 

података за упоређивање кластер 

05 47.458.993 

RSD 

Стратегија развоја 

конкурентних и 
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кластер организација 

југоисточне Европе 

(SEENECO) 

 

 

 

 

 

организација; Спровођење 

интервјуа и анализа података у 

односу на портфолио од преко 

500 кластер организација у 

Европи; Урађени профили 10 

кластер организација, изабраних 

по усвојеној методологији, који 

су постављени на Европску 

платформу за сарадњу; Почела 

едукација тренера за управљање 

кластерима 

 

(419.508,47  

EUR) 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године 

5.4 Пројекат: 

Кредитна подршка за 

почетнике - „start up”  

кредити 

 

 

Фонд за развој одобрио је 53 

„start up” кредита у износу од 

110.371.437 динара. Правним 

лицима одобрено је 32 кредита у 

износу од 84.326.915 динара, а 

предузетницима 21 кредит у 

износу од 26.004.522 динара 

01    110.371.437 

RSD  

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године; 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

5.5 Пројекат: 

Подршка развоју 

женског 

предузетништва 

У оквиру кредитне линије 

одобрено је 16 кредита у износу 

од 29.487.625,00 динара. Два 

кредита су одобрена за правна 

лица у износу од 7.231.722,00 

динара, а остали кредити су 

одобрени женама предузетницама 

 

01 29.487.625  

RSD 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године; 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

5.6 Пројекат: 

Подршка 

конкурентности 

предузећа и промоције 

извоза (SECEР) 

Развијени капацитети за помоћ 

предузећима у развоју кластера, 

ланца добављача и промоцију 

извоза; повећана конкурентност 

домаћих компанија кроз развој 

кластера; Побољшано учешће 

домаћих предузећа у локалним и 

глобалним ланцима добављача 

кроз развој конкурентног ланца 

локалних добављача; Развијени 

капацитети за извоз домаћих 

предузећа 

05 395.955.000 

RSD 

 

(3.500.000  

EUR) 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године 

5.7 Пројекат: 

Унапређење 

конкурентности и 

иновативности малих и 

средњих предузећа-ICIP 

Припремљен приручник услуга 

пословне подршке МСП у 

земљама ЕУ; припремљен 

стандардизован сет услуга, 10 

приручника за спровођење ових 

услуга и спроведена обука 

регионалних развојних агенција 

за спровођење сета услуга; 

припремљена процедура за 

сертификацију пословних 

консултаната и започета 

сертификација; припремљена 

процедура за регистрацију 

консултантских кућа; 

успостављен протал за МСП – 

05 339.390.000 

RSD 

 

(3.000.000  

EUR) 

Стратегија развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и средњих 

предузећа за 

период од 2008. до 

2013. године 
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Предузетнички сервис; креиран 

алат за дијагностиковање 

иновативности у МСП – 

ИННОВАТЕ; скенирани 

иновативни потенцијали 3000 

МСП са препорукама за 

унапређење подршке 

иновативним МСП                                 

6. Програм : 

Успостављање 

институционалног 

оквира за успешно 

спровођење 

инвестиционих 

пројеката у туризму у 

Републици Србији  

Унапређена туристичка понуда 

на Старој планини и другим 

дестинацијама од значаја за 

развој туризма 

01 577.619.582 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

6.1 Пројекат: 

Развој стратешких и 

јавно-приватних 

партнерстава у циљу 

изградње туристичке 

понуде високог нивоа 

тражње 

Унапређена туристичка понуда 

на Старој планини 

01 496.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

6.2 Пројекат: 

Развој туристичких 

инвестиционих 

пројеката и њихово 

представљање на 

инвестиционом 

тржишту 

Планирано је да пројекат 

реализује „Национална 

туристичка развојна корпорација 

“ д.о.о. 

01 20.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

6.3 Пројекат: 

Развој и подстицање 

механизма за 

управљање 

туристичком 

дестинацијом  

Унапређена туристичка понуда у 

приоритетним туристичким 

дестинацијама-Палић 

01 20.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

 

6.4 Пројекат: 

Успостављање система 

подстицаја за 

спровођење 

туристичких 

инвестиционих 

пројеката 

Суфинансирани пројекти 

подстицања квалитета туристичке 

понуде из кредитних средстава, а 

у складу са усвојеном Уредбом о 

условима и начину доделе и 

коришћења средстава за кредите 

за подстицање квалитета 

туристичке  понуде за 2012. 

годину. Укупно одобрено 

суфинансирање 9 пројекта у 

укупном износу 41.619.582 

динара 

01 

 

 

41.619.582 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

7. Програм:  

Развој туристичке и 

комуналне 

инфраструктуре и 

супраструктуре 

Унапређена туристичка и 

комунална инфраструктура и 

супраструктура 

           01 

 

 

05 

 

2.102.214.762 

RSD 

 

41.105.785 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

7.1 Пројекат: 

Субвенције за развој 

инфраструктуре у 

туризму 

Унапређена туристичка и 

комунална инфраструктура 

01 460.396.800     

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

7.2 Пројекат:  Повећана конкурентност 01 1.622.000.000 Стратегија развоја 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
Унапређење  

планинског туризма 

путем доделе 

субвенција  

планинских туристичких центара 

Стара планина, Копаоник и 

Златибор 

 RSD туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

7.3 Пројекат: 

Транзиција и изградња 

инсититуција 

Извршена ревизија Стратегије 

развоја туризма  

 

05 41.105.785 

RSD 

 

(363.350  

EUR) 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

7.4 Пројекат:  

Унапређење туристичке 

сигнализације и израда 

пројектне 

документације 

Постављена туристичка 

сигнализација у приоритетним 

туристичким дестинацијама 

01 19.817.962 

RSD 

 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

8. Програм: 

Развој, промоција и 

продаја туристичких 

производа Републике 

Србије 

Унапређени  механизми развоја, 

промоције и продаје туристичких 

производа Републике Србије у 

земљи и иностранству 

01 

 

 

           06 

435.556.802 

RSD 

 

107.800.000 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

8.1 Пројекат: 

Туристичко промотивне 

делатности 

Повећан  број туриста домаћих и 

страних и броја ноћења, као и 

подизање свести и 

информисаности  туриста о 

Србији као туристичкој 

дестинацији 

01 314.999.802 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

8.2 Пројекат: 

Субвенције за 

промотивне активности 

и унапређење постојеће 

туристичке понуде и 

интензивирање њеног 

коришћења 

Суфинансирани пројекти развоја 

туризма у циљу унапређења 

промотивних активности 

туристичких регија и 

туристичких места, као и ради 

унапређења постојеће туристичке 

понуде и интензивирање њеног 

коришћења  

01 120.557.000 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

8.3 Пројекат 

Одрживи туризам у 

функцији руралног 

развоја (2010-2012) 

 

Дефинисан оквир за спровођење 

политике развоја руралног 

туризма 

06 107.800.000 

RSD 

 

(1.400.000 

USD) 

 

Стратегија развоја 

туризма 

Републике Србије 

2006-2015 

9. Програм: 

Кредитна подршка  

привреди преко Фонда 

за развој Републике 

Србије 

Одобрени кредити за 72 

привредна друштва у поступку 

приватизације, првенствено у 

процесу реструктурирања 

01 3.000.000.000 

RSD 

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године; Акциони 

план за 

спровођење 

Стратегије и 

политике развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године  

10. Програм: 

Подстицај производње 

и ремонта шинских 

возила 

Испоручено до 710 шинских 

возила и 45 осовинских склопова. 

Програм подстиче произвођаче и 

ремонтере шинских возила у 

Републици Србији са циљем 

01 2.000.000.000 

RSD 

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 
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Назив 

 
Резултат 
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Износ 

остварења/ 
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Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
одржања процеса производње, уз 

максимално одржање постојећег 

нивоа запослености 

године; Акциони 

план за 

спровођење 

Стратегије и 

политике развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године  

11. Програм: 

Подстицај производње 

и продаје трактора и 

прикључних машина за 

тракторе у Републици 

Србији 

До 1400 продатих трактора и 

прикључних машина за тракторе 

произведених у Републици 

Србији. Повећана производња и 

упосленост капацитета код 

домаћих произвођача и 

коопераната 

01 250.000.000 

RSD 

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године; Акциони 

план за 

спровођење 

Стратегије и 

политике развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године  

12. Програм: 

Подстицај производње, 

ремонта и продаје 

грађевинских машина, 

призводње и продаје 

теретних возила и 

специјалних надградњи 

на камионским 

шасијама 

До 45 продатих и испоручених 

теретних возила, камиона и 

надоградње.  Производња или 

ремонт још 162 возила је у току. 

Повећана производња и 

упосленост капацитета код 

домаћих произвођача и 

коопераната 

01 224.536.000 

RSD 

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године; Акциони 

план за 

спровођење 

Стратегије и 

политике развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године  

13. Програм: 

Подстицај производње, 

продаје и спровођења 

субвенционисане 

куповине аутобуса 

произведених у 

Републици Србији 

Производња 23 уговорена 

аутобуса је у току.  Повећана 

производња и упосленост 

капацитета код домаћих 

произвођача и коопераната 

01 175.000.000 

RSD 

Стратегија и 

политика развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године; Акциони 

план за 

спровођење 

Стратегије и 

политике развоја 

индустрије 

Републике Србије 

од 2011. до 2020. 

године  

14. Програм : 

Јачање 

институционалних 

капацитета Управе 

царина 

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, 

01 

 

 

04 

 

 

05 

3.232.219.333 

RSD 

 

23.541.097 

RSD 

 

8.654.698                 

/ 
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бр. 

I II III IV 
обукама и радним посетама; 

Унапређена сарадња између 

Управе царина, Пореске управе, 

јавне администрације и 

пословног сектора на пољу 

пореске политике;  

Успостављен модеран систем 

анализе ризика и накнадне 

контроле; Унапређен царински 

поступак увођењем нових 

поједностављених процедура; 

Обезбеђена правилна и 

једнообразна примена ХС 2012 ; 

Унапређен рад Сектора за 

контролу примене царинских 

прописа; Унапређено стратешко 

и оперативно планирање 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

15 

RSD 

 

523.710.000  

RSD 

 

(4.761.000 

EUR) 

 

 

747.289.288 

RSD 

 

2.535.652 

RSD 

14.1 Пројекат: 

Модернизација 

царинског система 

Уведен заједнички транзит и 

НЦТС; Имплементиран ИТ 

систем управљања ризиком; 

Уведен  систем овлашћених 

економских оператера-АЕО; 

Припремљена студија 

изводљивости усаглашавања 

националне технологије рада у 

железничком, ваздушном и 

речном саобраћају са 

технологијама земаља ЕУ у овим 

видовима саобраћаја 

06 451.000.000 

RSD  

 

(4.100.000 

EUR) 

/ 

14.2 Пројекат: 

Усклађивање рада 

Сектора за контролу 

примене царинских 

прописа Управе царина 

Србије са стандардима, 

организацијом и 

оперативном 

методологијом органа 

за контролу примене 

прописа ЕУ 

Успостављен модеран системи 

АР и накнадне контроле кроз 

реализован твининг пројекат са 

царинском администрацијом 

Француске; Унапређена сарадња 

са Пореском управом кроз 

имплементацију твининг пројекта 

за систем наплате пореза и 

буџетских прихода са царинском 

администрацијом Италије 

Унапређење сарање између 

Управе царина, Пореске управе и 

јавног сектора у области развоја 

пореске политике 

01 

 

 

06 

 

148.500.000 

RSD 

 

72.710.000 

RSD 

 

(661.000  

EUR) 

/ 

14.3 Пројекат: 

Унапређење 

међународне и сарадње 

са царинским 

администрацијама 

суседних и других 

земаља 

Унапређена билатерална сарадња 

са земљама  са којима је потписан 

споразум/меморандум; 

Унапређени административни 

капацитети УЦС кроз учешће у 

програму Царина 2013 

01 

 

 

 

 

05 

 

 

15 

10.520.000 

 RSD     

 

(100.000 EUR)        

 

8.654.698                 

RSD 

 

2.535.652 

RSD 

/ 

14.4 Пројекат: 

Унапређење рада 

Сектора за контролу 

примене царинских 

прописа 

Речни информациони сервис  

(РИС); Сузбијање кријумчарења  

кроз јачање Одељења за 

сузбијање кријумчарења; 

Модернизован институт заштите 

01 

 

 

13 

470.000 

RSD                         

 

11.450.000 

RSD   

/ 
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I II III IV 
интелектуалне својине 

14.5 Пројекат:  

Модернизација 

информационог и 

комуникационог 

система царинске 

службе 

Ефикасније и поузданије 

функционисање интегралног 

инфомационог система и 

стварање услова за лакшу 

реализацију нових 

информатичких пројеката; 

Ефикаснија, комплетнија и 

поузданија интерна пословна 

комуникација у оквиру УЦС и са 

привредном заједницом 

01 

 

 

04 

 

 

13 

6.345.000 

RSD 

 

23.233.650 

RSD 

 

266.235.000 

RSD       

/ 

14.6 Пројекат: 

Модернизација 

граничних прелаза и 

изградња и 

реконструкција 

царинских објеката и 

побољшање услова рада 

царинских службеника 

Реализоване фазе изградње/ 

реконструкције/ адаптације 

/модернизације граничних 

прелаза и царинских објеката 

01 

 

 

13 

9.980.000 

RSD 

 

354.670.000 

RSD 

/ 

14.7 Пројекат: 

Унапређење 

функционисања рада 

царинске службе 

Правовремено спроведене 

прописане и планиране 

процедуре и  обавезе; Побољшан 

проценат извршења буџета 

01 

 

 

04 

 

 

13 

3.056.404.333 

RSD 

 

307.447 

RSD                         

 

114.934.288 

RSD   

/ 

15. Програм: 

Унапређење 

институционалних 

капацитета Пореске 

управе 

Унапређени пословни процеси на 

начин да су оријентисани на 

пружање услуга пореским 

обвезницима, као и на подршку 

интерним пословним процесима; 

Адаптиран пословни простор у 

објектима Пореске управе на 

територији Републике Србије 

01 

 

 

04 

 

 

13 

 

96.117.552 

RSD 

 

94.875.835 

RSD 

 

54.099.178 

RSD 

/ 

15.1 Пројекат :  

Одржавање и 

адаптација пословног 

простора у објектима 

Пореске управе на 

територији Републике 

Србије 

Адаптиран пословни простор у 

објектима Пореске управе на 

територији Републике Србије 

01 

 

 

13 

21.902.826 

RSD 

 

24.131.609 

RSD 

/ 

15.2 Пројекат: 

Унапређење ИТ 

капацитета Пореске 

управе 

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 

01 

 

 

04 

 

 

13 

74.214.726 

RSD 

 

94.875.835 

RSD 

 

29.967.569 

RSD 

/ 

16. Програм: 

Унапређење система 

управљања јавним 

Имплементирани нови 

софтверски модули којима је 

постигнут виши ниво 

01 

 

250.000.000 

RSD 

/ 
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I II III IV 
финансијама аутоматизације; Унапређена 

методологија праћења процеса 

финансијског планирања; 

Успешно имплементиран 

пројекат -Регистрација возила 

преко портала Е –управе чима је 

проширен   систем јавних 

финансија. 

17. Програм: 

Остваривање, 

одржавање и 

усавршавање еталона  

Унапређени капацитети за 

остваривање, одржавање и 

усавршавање еталона, оцењивање 

усаглашености мерила и 

оверавање мерила 

01 

 

 

04 

 

 

13 

 

380.540 

RSD 

 

22.255.346 

RSD 

 

302.988  

RSD 

/ 

17.1 Пројекат: 

Развојни пројекат 

Националне 

лабораторије за 

притисак 

Пројекат завршен 01 269.194  

RSD 

/ 

17.2 Пројекат: 

Развојни пројекат 

Националне 

лабораторије за густину 

Предузете активности у вези 

набавке неопходне опреме 

 

13 

 

01 

92.004  

RSD 

 

61.336  

RSD 

/ 

17.3 Пројекат: 

Примарни еталон 

једносмерног 

електричног напона на 

бази Џозефсоновог 

ефекта 

Покренута јавна набавка; 

предузете активности у вези са 

припремом лабораторијског 

простора 

04 22.255.346 

RSD 

/ 

17.4 Пројекат: 

Остваривање методе за 

мерење параметара 

храпавости и облика 

Пројекат завршен 01 

 

13 

50.009  

RSD 

 

210.984  

RSD 

/ 

18. Програм: 

Контрола државне 

помоћи 

 

 

 

 

 

Израђени предлози за 

усклађивање свих пописаних 

шема државне помоћи. Предлози 

достављени даваоцима државне 

помоћи из чије надлежности су 

пописане шеме државне помоћи, 

како би започели процедуру 

доношења усклађених шема 

државне помоћи 

06 8.987.047 

RSD 

 

(79.440  

EUR) 

Прелазни 

споразум о 

трговини и 

трговинским 

питањима између 

Европске 

заједнице и 

Републике Србије 

18.1 Пројекат: 

''Support to State Aid 

Authorities in Republic 

of Serbia for the 

alignment of State Aid 

schemes with EU acquis'' 

 

Израђени предлози за 

усклађивање свих пописаних 

шема државне помоћи. Предлози 

достављени даваоцима државне 

помоћи из чије надлежности су 

пописане шеме државне помоћи, 

како би започели процедуру 

доношења усклађених шема 

државне помоћи 

06 8.987.047 

RSD 

 

(79.440  

EUR) 

 

Прелазни 

споразум о 

трговини и 

трговинским 

питањима између 

Европске 

заједнице и 

Републике Србије 

 

 

 



 

 92 

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”, број 72/12), 

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, 

ратификовању 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 (у даљем тексту: Министарство) у другој половини 2012. године, након 

одржаних парламентарних и председничких избора и формирања нових органа власти, деловало је у условима 

промењене политичке ситуације на унутрашњем плану. У спровођењу спољне политике одржан је континуитет, а 

највећа пажња посвећена je наставку процеса европских интеграцијa, очувању територијалног интегритета и 

суверенитета (Косово и Метохија), унапређењу регионалне сарадње и јачању билатералних односа с 

најзначајнијим партнерима у међународној заједници.  
Активности Министарства одвијале су се у спољнополитичком окружењу оптерећеном бројним 

проблемима и изазовима глобалног карактера, пре свега, економском кризом у Европској унији и еврозони, али и 

динамичаним развојем друштвено-политичких кретања, посебно у кризним областима у свету.  

Европска унија је била усмерена на проналажење одговарајућих мера за превазилажење нагомиланих 

проблема који су угрозили стабилност, па и темеље читавог система Европске уније. То је довело до озбиљних 

преиспитивања  брзине и потребе за даљим ширењем Европске уније у ситуацији када је њена моћ за пријем 

нових чланица веома смањена. „Арапско пролеће” у арапским земљама и догађаји на Блиском истоку нису 

резултирали стварним демократским променама. Напротив, ојачао је утицај исламског фактора, што се сматра 

повећаним ризиком за Европску унију, због пораста броја исламских имиграната. У европској јавности су, због 

тога, додатно повећане резерве према ширењу Европске уније и на простор западног Балкана, који се, нажалост, и 
даље доживљава као нестабилан и кризни регион Европе. У целини, због општих политичких, економских, 

социјалних и других околности унутар Европске уније и у њеном окружењу, у јавности је све непопуларније даље 

ширење Европске уније, тако да, у овој фази, то питањe није њен приоритет. 
У таквим околностима очекивања међународне заједнице, пре свега, Европске уније и Сједињених 

Америчких Држава од Републике Србије била су усмерена на подстицај убрзане „нормализације и успостављање 

функционалних односа Београда и Приштине” као кључном услову за даљи напредак у процесу евроинтеграција. 

Ова међусобно повезана питања (проблем Косова и Метохије и добијање датума за почетак приступних 

преговора са Европском унијом) била су централна преокупација Владе. Европска унија и Сједињене Америчке 

Државе дале су снажну подршку опредељењу Владе да се дијалог с Приштином подигне на највиши политички 

ниво и поздравиле договоре и постигнуте резултате. Република Србија је настојала да прагматичним и 

компромисним приступом (усвајањем Платформе за преговоре и постизањем најширег могућег консензуса 

политичких снага у Народној скупштини Републике Србије) оствари прихватљив компромис о решавању питања 
везаних за Косово и Метохију на основама Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација и 

истовремено испуни услове за што брже и безболније добијање датума за почетак приступних преговора за 

чланство у Европској унији. Политика остваривања ових циљева вођена је одлучно, али и инвентивно, уз 
уважавање реалности на терену и постојећих односа снага и утицаја спољних фактора. Тешки преговори, који су 

у овом периоду вођени између Београда и Приштине и наша иницијатива за њихово подизање на политички ниво, 



 

 93 

били су показатељи  оријентације и спремности Републике Србије да предузме све потребне и одговорне мере у 

тражењу решења, уз услов да то не доводи у питање територијални интегритет Републике Србије и права Срба на 

Косову и Метохији. Тим поводом, Министарство је дало значајан допринос, а министар је имао изразито 

динамичну међународну активност и био непосредни учесник у доношењу и спровођењу најважнијих 
спољнополитичких одлука, као и у остваривању бројних контаката и учесник на састанцима с кључним 

међународним факторима у Бриселу, Њујорку и на другим местима.  

Посебну пажњу у спољнополитичким активностима Република Србија посветила је чиниоцима у 
међународној заједници, који у већој мери могу допринети решавању питања од стратешког националног и 

државног значаја за Републику Србију. У том циљу, у земљи и свету, остварено је више од 60 радних посета, 

односно сусрета с министрима спољних послова, посебно европских и суседних земаља, али и наших 

најзначајнијих партнера из земаља трећег света. 

Питање добијања датума за почетак преговора о чланству у Европској унији био је повод бројних посета 

и сусрета с највишим политичким личностима, практично свих чланица Европске уније. У овим, за Републику 

Србију најзначајнијим спољнополитичким активностима, учествовали су  највиши државни руководиоци: 

председник Републике, председник Владе, први потпредседник Владе и министар одбране, потпредседник Владе 

за европске интеграције  и министар спољних послова, као и други чланови Владе и високи званичници, посебно 

Министарства.  
Интензивирана је билатерална сарадња са Савезном Републиком Немачком ради тражења подршке за 

наш даљи пут ка Европској унији, кроз коју је потврђена је подршка Републици Србији у процесу европских 

интеграција и њен интерес за унапређење укупне политичке, војне и економске сарадње.  

У октобру 2012. године први потпредседник Владе и министар одбране и министарка за енергетику 

посетили су Берлин, где је потписан Меморандум о разумевању с немачким енергетским концерном „RWE” (за 

обнову термо и хидроелектрана у Републици Србији у вредности од 1,2 милијарде евра).  

На позив министра иностраних послова Гвида Вестервелеа, министар је 21. новембра 2012. године 

боравио у радној посети Савезној Републици Немачкој. Такође, примио је више високих  личности Савезне 

Републике Немачке приликом њиховог боравка у Београду (заменика шефа посланичке групе ЦДЕ/ЦСУ 
Шокенхофа и др.).   

У свим сусретима потврђена је обострана воља за унапређење билатералних односа. То је за Републику 

Србију од виталног значаја, будући да је Савезна Република Немачка наш највећи спољнотрговински партнер и 
незаобилазни фактор у доношењу најважнијих одлука на нивоу Европске уније, као и одлука о преговорима с 

Приштином, и процесу нашег интегрисања у Европску унију. 

Имајући у виду утицај Сједињених Америчких Држава на решавање питања Косова и Метохије и на 
безбедност у југоисточној Европи, посебна пажња посвећена је унапређењу билатералних контакта са овом 

земљом. Остварена је посета државног секретара Сједињених Америчких Држава Хилари Клинтон Републици 

Србији (заједно с Високим представником ЕУ Кетрин Ештон). Том приликом истакнута је подршка Сједињених 

Америчких Држава евроинтеграцијама Републике Србије и дијалогу Београда и Приштине. Обе стране су 

уложиле појачане напоре за унапређење економске сарадње, а посебно за одржавање инвеститорске конференције 

у организацији Стејт департмента (пролеће 2013. године). 

С Руском Федерацијом су интензивирани билатерални контакти на свим нивоима и у свим областима 

сарадње. Приликом посете председника Републике Србије, на позив председника Руске Федерације Владимира 

Путина, одржан је и посебан састанак министара спољних послова двеју земаља. Обављено је више сусрета с 
министром Лавровом, између осталог, и на 67. заседању Генералне скупштине Уједињених нација. Тема 

разговора били су конкретни програми економске сарадње, потписивање Декларације о стратешком партнерству, 

реализација пројекта „Јужни ток”, а  потписани су: Програм сарадње у области културе, науке и спорта за наредне 
четири године и План консултација између два министарства за период 2013–2014 године.  

С Народном Републиком Кином настављено је јачање односа стратешког партнерства и сарадње у свим 

областима. У Пекингу је, у септембру 2012. године, на скупу координатора Форума Кина-ЦИЕЗ, кинеској страни 

уручено 56 наших пројеката. Народна Република Кина тренутно гради мост преко реке Дунав у Београду, а 

вероватно ће финансирати и изградњу Коридора 11, ревитализацију железница, реализацију друге фазе изградње 

ТЕ „Костолац Б” и канала Дунав-Морава-Вардар.  

Са суседним земљама и земљама југоисточне Европе спољнополитичке активности биле су у складу са 

специфичностима међусобних односа и сходно томе размењен је знатан број посета и контаката на највишим 

политичким нивоима. 

Односи с Босном и Херцеговином су након формирања нове Владе и посете министра Сарајеву, ушли у 
нову фазу коју карактерише обострано исказана спремност за решавање свих преосталих отворених питања. 

Потписан је  Меморандум о сарадњи у области евроинтеграција.  
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Билатерални односи с БЈР Македонијом добили су неопходан замајац посетом председника Републике 

Србије. Реализован је сусрет министара спољних послова двеју земаља, на маргинама генералне дебате 67. 

заседања Генералне скупштине Уједињених нација.  

Односи са Црном Гором крећу се узлазном линијом. Процес евроинтеграција, регионална сарадња, као и 
даље унапређење економске сарадње афирмисани су као заједнички приоритети.  

Односе с Републиком Словенијом карактерише њена подршка интегрисању Републике Србије у 

Европску унију. Приликом радне посете Републици Словенији и разговара с председником Парламента 
Републике Словеније, договорено је да се одржи заједничка седница двеју влада, као и консултације из више 

области сарадње двају министарстава. 

С Републиком Италијом, као стратешким партнером и земљом с којом имамо веома значајну робну 

размену, настављени су контакти на највишем  политичком и економском нивоу. 

На позив нашег министра, у радној посети Београду, боравио је министар иностраних послова Италије. 

Такође, вођени су разговори између два министра приликом посете председника Републике Србије Риму, као и 

приликом више неформалних сусрета на међународним скуповима. 

Традиционално добри односи с Републиком Кипар потврђени су приликом министарске посете Никозији, 

почетком августа. Том приликом министар је разговарао с председником Републике Кипар. Министар је имао 

сусрет с највишим државницима Републике Кипар приликом заседања Генералне скупштине Уједињених нација 
у Њујорку. 

            Политички дијалог је интензивиран с Републиком Бугарском. Осим посете министра Николаја Младенова 

Републици Србији, остварен је и низ других посета на високом нивоу.  

Унапређен је политички дијалог с Мађарском. Остварен је министарски сусрет на маргинама Генералне 

скупштине Уједињених нација. Истом приликом  реализован је сусрет и с ресорним министром Румуније, у 

намери да се превазиђе застој у политичком дијалогу, настао због настојања румунске стране да процес европских 

интеграција Републике Србије услови питањем положаја своје националне мањине у Републици Србији.   

Министар је посетио Републику Албанију. То је прва посета након што је Република Србија 2006. године 

обновила статус самосталне суверене државе, која је, с наше стране, представљала знак добре воље у правцу 
нормализације односа. Посета је изазвала запажене позитивне реакције Европске уније и Сједињених Америчких 

Држава, уз оцене да је то још једна манифестација конструктивне политике и новог наступа Републике Србије у 

односима са суседима и земљама у региону.   
Приликом посете председника Владе Великој Британији, остварен је и сусрет два министра спољних 

послова и потврђена подршка ове земље даљем интегрисању Републике Србије у Европску унију. Исти став 

изражен је и приликом разговора нашег министра с британским министром за Европу Дејвидом Лидинктоном на 
министарском састанку ОЕБС-а у Даблину.  

Кроз интензивне контакте на највишем нивоу, очуван је континуитет добрих односа са Чешком, што је 

дошло до пуног изражаја приликом  министарске радне посете Прагу.  

 Влада и посебно Министарство интензивирали су активности и контакте с бившим совјетским 

републикама, азијским земљама и земљама Аустралије и Океаније.  

С Републиком  Белорусијом  су настављени  контакти на високом нивоу, нарочито на економском плану. 

Са Украјином су разматрана питања интензивирања билатералне сарадње, посебно сарадње у оквиру ОЕБС-а, а 

остварено је и више значајних посета. С Републиком Азербејџан је одржано Друго заседање Мешовите комисије 

за трговину и економску сарадњу. Одржане су билатералне консултације у Београду на нивоу заменика 
министара. Министри спољних послова Републике Србије и Републике Азербејџан  срели су се на маргинама  

Генералне скупштине Уједињених нација и потврдили опредељеност за унапређење међусобних односа. 

Приликом сусрета министра с министром иностраних послова Грузије 6. децембра 2012. године, обострано је 
констатована потреба јачања билатералних односа. У сарадњи с Републиком Казахстан и Републиком Таџикистан 

изражена је заједничка спремност за даљи развој свих видова билатералне сарадње, с нагласком на одржавање 

континуитета политичког дијалога и интензивирање економске сарадње. 

У сарадњи са Социјалистичком Републиком Вијетнам завршена је процедура за реализацију вијетнамског 

предлога о узајамном признању статуса тржишне економије, потписивањем Меморандума о разумевању између 

двеју Влада.    

Након политичких консултација на нивоу заменика министара иностраних послова у Београду, 

Министарство енергетике Савезне Републике Мјанмар закључило је уговор с фирмом „Инвест-Импорт” о 

испоруци опреме у вредности од 95 милиона евра. 

С Демократском Народном Републиком Лаос и Камбоџом усаглашен је текст Меморандума о разумевању 
и сарадњи између двају министарстава. 

С Републиком Корејом  настављено је јачање привредне сарадње, пре свега, кроз улагања корејских 

компанија у Републику Србију, у чијим је погонима и представништвима у нашој земљи запослено око 5.500 

људи.  
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Настављено је јачање политичке и економске сарадње с Јапаном. Упућен је позив представнику царске 

породице да приликом боравка у Европи, посети Републику Србију. У Јапану је у току евалуација нашег захтева 

за други кредит у јенима, за пројекат изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода у Београду.  

Парламент Аустралије усвојио је резолуцију о односима с Републиком Србијом, у којој је констатовано 
да се односи двеју земаља развијају узлазном линијом. Посета парламентарне делегације Аустралије Републици 

Србији реализована је у јануару 2012. године.  

Влада је донела Одлуку о успостављању дипломатских односа са Соломонским Острвима и Источним 
Тимором. 

Односи с Републиком Индонезијом углавном се одржавају преко Пословног форума Србија-Индонезија. 

Тим поводом Републику Србију је посетила државно-привредна делегација Републике Индонезије.   

Учињени су значајни кораци на унапређењу односа са арапским земљама Залива који су стагнирали због 

признавања ЈПНК. Посебно су интензивирани односи с Кувајтом, Уједињеним Арапским Емиратима и Катаром.  

Посета министра Израелу остварена је у важном тренутку када је палестинска иницијатива у Генералној 

скупштини Уједињених нација била у центру пажње светске јавности.  

Са земљама Латинске Америке настављен je политички дијалог, посебно приликом Конференције 

Уједињених нација о одрживом развоју, у Бразилу (Рио+20) и на маргинама мултилатералних скупова, као што су 

67. заседање Генералне скупштине Уједињених нација (са замеником министра спољних послова Гватемале) и 
самит Покрета несврстаних у Техерану (с министром спољних послова Кубе). 

Потписан је Споразум с Републиком Аргентином о могућностима запошљавања чланова породица 

запослених у дипломатско-конзуларним представништвима (ДКП) и усаглашен је Споразум о научно-техничкој 

сарадњи.  

У домену приближавања Европској унији, Министарство је значајно допринело остваривању кључних 

спољнополитичких приоритета Србије - процесу европских интеграција  и јачању регионалне сарадње.  

Министарство је допринело да Европска комисија, у октобру 2012. године,  констатује да је постигнут 

одређени напредак у спровођењу реформи у већини области, као и да је Република Србија на добром путу да у 

задовољавајућој мери испуни политичке критеријуме и услове из Споразума о стабилизацији и придруживању 
(ССП).   

Министарство је активно деловало према Републици Литванији, јединој чланици Европске уније,  која 

још није ратификовала ССП. 
Министар је, као члан делегације коју је предводио председник Владе Републике Србије, имао сусрете с 

председником Европског савета Херманом ван Ромпејом, председником Европског парламента Мартином 

Шулцом, високом представницом Европске уније за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон, комесаром 
Европске уније за проширење Стефаном Филеом и комесаром за унутрашње послове Сесилијом Малстром. 

У оквиру процеса европских интеграција Републике Србије и обавезе за јачање регионалне сарадње са 

суседима, приликом посете министра Сарајеву, потписан је Меморандум о разумевању с Босном и Херцеговином 

о сарадњи у области европских интеграција. Као једно од трајних спољнополитичких приоритета настављено је 

динамично јачање регионалне сарадње. Представници Републике Србије активно су учествовали на бројним 

скуповима регионалних организација и иницијатива.  

У мултилатералним форумима активности Министарства биле су усмерене на афирмацију ставова и 

спољнополитичких приоритета Републике Србије.  

Делегација Републике Србије, коју је предводио председник Републике Србије,  уз учешће министра,  
имала је веома запажен наступ у генералној дебати 67. заседања Генералне скупштине Уједињених нација у 

Њујорку. Чланови делегације су учествовали на бројним пратећим скуповима и у више 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. 

Тромесечне седнице Савета безбедности Уједињених нација, које су биле посвећене раду УНМИК-а, 

биле су прилика за реафирмацију ставова Републике Србије о решавању питања Косова и Метохије, са акцентом 

на суштинску улогу Уједињених нација и УНМИК-а и неопходност наставка дијалога Београда и Приштине у 

циљу постизања компромиса. На новембарској седници министар је имао излагање тим поводом.   

 Представници Републике Србије учествовали су на бројним другим скуповима у оквиру 

Уједињених нација, ОЕБС-а, Савета Европе и на осталим мултилатералним састанцима различитих међународних 

организација. 
Максимално превентивно се деловало на спречавању признања Косова и стицања чланства у 

међународним организацијама. Предузимане су континуиране дипломатске акције на спречавању учешћа 

„представника”  Косова на међународним скуповима, које би могле прејудицирати државност. Ради заштите 

суверенитета земље и поштовања међународног права, посебна пажња била је посвећена обезбеђивању услова за 
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функционисање већег броја регионалних иницијатива и мултилатералних споразума у којима је једна од страна 

УНМИК у име Косова и Метохије (у складу с  Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација).   

Реализоване су бројне билатералне и трилатералне консултације будућих председавајућих ОЕБС-у 

(Република Србија заједно са Швајцарском Конфедерацијом председава 2014. године). Наша делегација 
учествовала је на Састанку имплементације људске димензије ОЕБС-а, а министар - на 19. заседању 

Министарског савета ОЕБС-а. Експертска делегација учествовала је у првој рунди неформалних консултација 

представника влада Републике Србије и Румуније о положају националних мањина у источној Србији, у 
организацији високог комесара за националне мањине ОЕБС-а. 

У спровођењу стандарда Савета Европе на нивоу заштите људских и мањинских права, настављени су 

преговори о препорукама у оквиру примене Европске повеље за регионалне или мањинске језике у Републици 

Србији.    

Постизањем сагласности у Бриселу о употреби фусноте с називом „Косово*” (Косово са звездицом) у 

документима Савета Европе, који се односе на заједничке/регионалне програме са Европском унијом, омогућен је 

наставак статусно неутралних активности Савета Европе на Косову и Метохији у складу с Резолуцијом 1244 

Савета безбедности Уједињених нација. 

Делегација Министарства учествовала је на самиту Организације франкофоније у Киншаси и самиту 

Покрета несврстаних у Техерану. 
Република Србија изабрана је за члана Извршног савета Организације за забрану хемијског наоружања 

(OPCW).  

Министарство је активно радило 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 Министарству је формирана Радна група за Косово и Метохију и Радна група за 

праћење питања контроле лета горњих слојева над територијом Косова и Метохије. 

           Настављена је сарадња са Европском унијом и њеним чланицама у области Заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике. Настављена је имплементација Споразума између Републике Србије и Европске уније о 

безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података и Споразума којим се успоставља оквир за 

учешће Републике Србије у операцијама Европске уније за управљање кризама, који су ступили на снагу 1. 
августа 2012. године. Подржана је иницијатива Министарства одбране о закључивању Административног уговора 

са Европском одбрамбеном агенцијом.  

          Интензивирана је сарадња у оквиру НАТО програма „Партнерство за мир”. Настављено је 
усаглашавање/финализација израде IPAP (Individual Partnership Action Plan).  

          Реализоване су билатералне консултације у области безбедности с Руском Федерацијом, Републиком 

Азербејџан и Краљевином Шведском, а представници Министарства учествовали су на међународним скуповима 

и конференцијама из ове области.  

           У сарадњи с дипломатско-конзуларним представништвима, Министарство је наставило да штити интересе 

наше земље и њених грађана у иностранству, посебно путем Штаба за ванредне ситуације Министарства. 

Изведене су сложене акције евакуације наших држављана с породицама из Сирије и репатријација туриста из 

египатског летовалишта Хургада. 

        Ради даљег унапређења билатералних односа у конзуларној области, одржане су конзуларне консултације 
с Републиком Молдавијом и покренута иницијатива за њихово одржавање с Републиком Азарбејџаном, 

Републиком Албанијом и Босном и Херцеговином. 

Ради даље либерализације визног режима, покренута је процедура за закључивање споразума о укидању 
виза за носиоце дипломатских и службених пасоша са Уједињеним Арапским Емиратима и Краљевином Тајланд 

и иницирано закључивање таквих споразума с Краљевином Камбоџом и  Савезном Републиком Мјанмар.  

У области културе, образовања, науке, технологије и спорта, Министарство је започело процедуру за 

закључивање нових међудржавних споразума и периодичних програма за успостављање и унапређење сарадње 

(Савезна Република Мјанмар, Република Аргентина, Мексико, Туниска Република, Држава Израел, Република 

Пољска, Румунија и Република Бугарска).   

Настављена је реализација пројекта „Свет у Србији” (стипендије за студенте из држава чланица и 

посматрача Покрета несврстаних на Универзитету у Београду), у сарадњи с Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја.  

Одељење за јавну дипломатију Министарства 7. новембра 2012. године пустило  је у рад нови сајт, чиме 
је презентација наше спољне политике постала знатно присутнија на глобалној мрежи. У децембру је  било 25.907 

корисника, што је скоро дупло више у поређењу с претходним месецом.  

Протокол Министарства је организовао 11 посета министара спољних послова Београду, затим посете 

представника Уједињених нација, Европске уније, ОЕБС-а, Савета Европе и делегација националних 
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парламената, као и известан број посета нижег нивоа, у које је био посредно укључен. Организована је 

инаугурација председника Републике Србије, конференција БСЕЦ (Организација за црноморску економску 

сарадњу) и конференција Процеса сарадње у југоисточној Европи. Протокол Министарства је организовао 

свечане церемоније предаје акредитива председнику Републике Србије за 12 амбасадора, од тога на 
резиденцијалној основи девет и нерезиденцијалној основи три амбасадора, као и церемоније полагања венаца на 

спомен-обележја. 
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Србији 30. јула 2012. 
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17. Закључак 

05 број. 360-5818/2012  

од 14. септембра 2012. 

године 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени гласник 

PC”, бр. 116/07, 

126/07 - исправка и 

41/09), члан 27. став 

2. Закона о јавној 

својини („Службени 

гласник PC”, број 

72/11) и члан 43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Уређује се закуп 

стана за потребе                

амбасадора 

Републике Србије у 

Најробију, Република 

Кенија 

  

18. Закључак  

05 број: 00-289/2012 

од 20. септембра  2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра спољних 

послова Републике 

Србије  Републици 

Кипар од 6. до 7. 

августа 2012.године 

  

19. Закључак 

05 број: 69-6196/2012 

од  20. септембра 2012. године 

 

     

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Утврђена је Основа за 

закључивање 

Програмa сарадње у 

области културе, 

образовања, науке, 

спорта и омладинске 

политике између 

Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

Федерације за период 

2012–2015. године 

  

20. Закључак  

 05 број: 00-259/2012-1 

од 20. септембра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

председника Владе и 

министра 

унутрашњих послова 

од 10. до 13. августа 

2012. године  

  

21. Закључак  

05 број  018-00-4914/2012 

од 20. септембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 - 

Приступање 

Републике Србије 

смерницама Групе 

нуклеарних 

снабдевача и 
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65/08, 16/11,  
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прихватање 

документа „Пуна 

примена гаранција“ у 

вези са испоруком 

нуклеарних 

материјала 

22. Закључак  

05 број 00-299/2012  

од 26. септембра  2012. 

године  

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о 

досадашњем току 

преговора са 

Републиком 

Хрватском о 

утврђивању 

протезања државне 

границе између 

Републике Србије и 

Републике Хрватске 

  

23. Закључак  

05 број 00-298/2012  

од 26. септембра  2012. 

године 

 

 

 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о 

досадашњем току 

преговора са Босном 

и Херцеговином о 

утврђивању 

протезања државне 

границе између 

Републике Србије и 

Босне и Херцеговине 

  

24. Закључак 

05 број. 360-6216/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Сужбени гласник 

РС”, бр. 116/07, 

126/07-исправка и 

41/09), члана 27. 

став 2. Закона о 

јавној својини 

(„Сужбени гласник 

РС”, број 72/11) и 

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) 

Уређује се закуп 

резиденцијалног 

стана за потребе 

генералног конзула 

Републике Србије у 

Салцбургу, 

Република Аустрија 

  

25. Закључак 

05 број. 360-6320/2012 

од 26.септембра 2012. године 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07-

исправка и 41/09), 

члан 27. став 2. 

Закона о јавној 

својини („Сужбени 

гласник РС”, број 

72/11) и члан 43. 

Продужење Уговора 

о закупу пословног 

простора за потребе 

смештаја Амбасаде 

Републике Србије у 

Варшави, Република 

Пољска 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 

„Службеног 

гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
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) 

26. Закључак 

05 број. 360-6327/2012 

од 26.септембра 2012. године 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07-

исправка и 41/09), 

члан 27. став 2. 

Закона о јавној 

својини („Сужбени 

гласник РС”, број 

72/11) и 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) 

Продужење Уговора 

о закупу пословног 

простора за потребе 

смештаја Амбасаде 

Републике Србије  у 

Загребу, Република 

Хрватска 

  

27. Закључак 

05 број: 018-6543/2012 

од 4. октобра 2012. године 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

 

 

 

 

 

Утврђена је Основа за 

закључивање 

Споразума између 

Републике Србије и 

Републике Аргентине 

о бављењу плаћеним 

пословима чланова 

породица 

дипломатског, 

конзуларног, 

административног и 

техничког особља 

њихових 

дипломатско-

конзуларних 

представништава 

  

28. Закључак  

05 број: 00-274/2012-1 

од 4. октобра  2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

председника Владе и 

министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије 

Краљевини Белгији 4. 

и 5. септембра 2012. 

године 

  

29. Закључак 

05 број: 00-321/2012 

од 18.октобра  2012. године 

  

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Републике 

Србије  Републици 

Албанији од 22. до 

23. октобра 2012. 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 
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гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) године 

30. Закључак  

05 број: 00-319/2012 

од 18. октобра  2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Републике 

Србије  Републици 

Словенији 26. 

октобра 2012. године 

  

31. Закључак 

05 број: 021-00-6878/2012 

од 18. октобра  2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о раду 

Комисије за 

спровођење 

Конвенције о забрани 

развоја, производње, 

складиштења и 

употребе хемијског 

оружја и њиховом 

уништавању, за 

период јануар–јун 

2012. године 

  

32. Закључак  

05 број: 00-331/2012  

од  25.октобра 2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре са 

министром 

иностраних послова 

Уједињеног 

Краљевства Велике 

Британије и Северне 

Ирске приликом 

посете Републици 

Србији, 25. октобра 

2012. године 

  

33. Закључак 

05 број: 00-332/2012  

од 25. октобра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре током 

посете државног 

секретара САД 

Хилари Клинтон 

Републици Србији, 

30. и 31. октобра 

2012. године 

  

34. Закључак  

05 број: 00-335/2012  

од 2. новембра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Чешкој 

Републици, 4. и 5. 

новембра 2012. 

године 

  

35. Закључак  

05 број 00-325/2012 

од 2. новембра  2012. године 

  

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о 

досадашњем току 

преговора са Црном 

Гором о утврђивању 

протезања државне 

границе између 

Републике Србије и 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 

„Службеног 

гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
Црне Горе и 

закључивању 

споразума о 

одређивању 

граничних прелаза 

између Републике 

Србије и Црне Горе 

36. Закључак  

05 број: 354/2012-1 

од 8. новембра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Републике 

Србије Држави 

Израел, 13. новембра         

2012. године 

  

37. Закључак  

05 број: 00-356/2012  

од 8. новембра  2012. године 

 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

председника Владе и 

министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије 

Савезној Републици 

Немачкој, 13. 

новембра                 

2012. године 

  

38. Закључак : 

05 број: 00-353/2012 

од 8. новембра 2012. године 

   

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре приликом 

посете председника 

Владе и министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије  

Републици Словенији 

14. новембра              

2012. године 

  

39. Закључак 

05 број: 00-288/2012-1 

од 8. новембра 2012. 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 учешћу 

делегације Републике 

Србије на 67. 

заседању Генералне 

скупштине 

Уједињених нација од 

23. до 28. септембра 

2012. године 

  

40. Закључак 

05 број 69-00-7732/2012-1 

од 8. новембра 2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05-

исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је предлог 

за решавање статуса 

маузолеја у Оломоуцу 

у Чешкој Републици 

  

41. Закључак  

05 број: 00-311/2012-1 

од 16.новембра 2012. године 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

Прихваћен је 

Извештај о посети  

председника  Владе 

Румуније Републици 

Србији  18. октобра            

2012.  године 
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65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

42. Закључак  

05 број: 00-369/2012  

од 16. новембра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Савезној 

Републици Немачкој, 

19. и 20. новембра 

2012. године 

  

43. Закључак  

05 број: 00-364/2012 

од 16. новембра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре са 

вицеканцеларом и 

министром 

иностраних послова 

Републике Аустрије 

приликом његове 

посете Републици 

Србији, 29. новембра 

2012. године 

  

44. Закључак  

05 број: 00-321/2012-1 

од 16. новембра 2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра спољних 

послова Републици 

Албанији од 22. до 

23. октобра 2012. 

године 

  

45. Закључак 

05 број: 00-368/2012 

од 16. новембра 2012. године 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре са 

министром 

иностраних послова 

Републике Костарике  

приликом посете 

Републици Србији, 

22. новембра 2012. 

године  

  

46. Закључак  

05 број: 00-331/2012-1 

од 20. новембра 2012.. 

године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра иностраних 

послова Уједињеног 

Краљевства Велике 

Британије и Северне 

Ирске, 25. октобра              

2012. године 

  

47. Закључак 

05 број: 00-319/2012-1 

од 20. новембра 2012.    

године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра спољних 

послова Републике 

Србије  Републици 

Словенији 26. 

октобра 2012. године 

  

48. Закључак  

05 број: 00-332/2012 

од 25. новембра 2012. године  

Члан 43 став 3. 

Закона о Влади 

("Службени гласник  

Прихвата се 

Платформа за 

разговоре министра 
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„Службеног 
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РС", бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11 

спољних послова са 

МИП ЕУ о мерама за 

убрзано спровођење 

интеграције 

Републике Србије  у 

ЕУ  

49. Закључак  

05 број: 00-381/2012 

од 28. новембра 2012. године 

  

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре приликом 

посете председника 

Владе и министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије  

Републици Кипар од 

7. до 8. децембра                

2012. године 

  

50. Закључак 

05 број 018-8272/2012 

од  28. новембра 2012.  

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је основа 

за закључивање 

Споразума између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Републике 

Македоније о 

обнављању, 

обележавању и 

одржавању граничне 

линије и граничних 

ознака на заједничкој 

државној граници 

  

51. Закључак  

05 број: 00-335/2012-1  

од 28. новембра 2012. године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра спољних 

послова Чешкој 

Републици, 4. и 5. 

новембра                

2012. године 

  

  

52. Закључак 

05 број: 00-403/2012 

од 13. децембра 2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре са 

министром 

иностраних послова 

Републике Бугарске  

приликом његове 

посете Републици 

Србији, 18. децембра 

2012. године 

  

53. Закључак  

05 број: 00-395/2012  

од 13. децембра  2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за 

разговоре са  

председником Владе 

Чешке Републике, 

приликом његове 

званичне посете 

Републици Србији, 

17. и 18. децембра 

2012. године  

  

54. Закључак Члан 43. став 3. Прихваћен је   
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05 број: 00-332/2012-2 

од 13. децембра 2012.            

године 

 

 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Извештај о посети 

државног секретара 

САД  Републици 

Србији, 30. октобра 

2012. године 

55. Закључак 

05 број. 361-8996/2012-1 

 од 13. децембра 2012. године 

 

 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07-

исправка и 41/09) и 

члан 27. ст.  1. и 2. 

Закона о јавној 

својини 

(„Службени 

гласник РС”, број 

72/11) 

Прибављање 

непокретности у 

својину Републике 

Србије на коришћење 

Министарству 

одбране, за службене 

потребе Изасланства 

одбране при 

Амбасади Републике 

Србије у Букурешту, 

Румунија 

  

56. Закључак 

05 број. 361-8997/2012-1 

 од 13. децембра 2012. године 

Члан 26. став 1.  

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07-

исправка и 41/09) и 

члан 27. став  1. и 

2. Закона о јавној 

својини 

(„Службени 

гласник РС”, број 

72/11) 

Прибављање 

непокретности у 

својину Републике 

Србије на коришћење 

Министарству 

одбране, за службене 

потребе Изасланства 

одбране при 

Амбасади Републике 

Србије у Берлину, 

Савезна Република 

Немачка 

  

57. Закључак 

05 број. 361-8998/2012-1 

од 13. децембра 2012. године 

 

 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник PC”, бр. 

116/07, 126/07 и 

41/09), члана 27. 

ст. 1. и 2. Закона о 

јавној својини 

(„Службени 

гласник PC”, број 

72/11) и члан 43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

– Одлука УС, 72/12 

и 74/12) 

Прибављање 

непокретности у 

својину Републике 

Србије на коришћење 

Министарству 

одбране, за службене 

потребе Изасланства 

одбране при 

Амбасади Републике 

Србије у Сарајеву, 

Босна и Херцеговина 

  

58. Закључак 

05 број. 361-8999/2012-1 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

Прибављање 

непокретности у 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 

„Службеног 

гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
 од 13. децембра 2012. године 

 

 

пословима 

(„Службени 

гласник PC”, бр. 

116/07, 126/07 и 

41/09), члан 27. ст. 

1. и 2. Закона о 

јавној својини 

(„Службени 

гласник PC”, број 

72/11) и члан 43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

– Одлука УС, 72/12 

и 74/12) 

својину Републике 

Србије на коришћење 

Министарству 

одбране, за службене 

потребе Изасланства 

одбране при 

Амбасади Републике 

Србије у Вашингтону, 

Сједињене Америчке 

Државе 

59. Закључак 

05 број. 361-8996/2012-1 

од 13. децембра 2012.        

године 

 

 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник PC”, бр. 

116/07, 126/07 и 

41/09), члана 27. 

ст. 1. и 2. Закона о 

јавној својини 

(„Службени 

гласник PC”, број 

72/11) и члан 43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

– Одлука УС, 72/12 

и 74/12) 

Прибављање 

непокретности у 

својину Републике 

Србије на коришћење 

Министарству 

одбране, за службене 

потребе Изасланства 

одбране при 

Амбасади Републике 

Србије у Скопљу, 

Република 

Македонија 

  

60. Закључак  

05 број: 00-353/2012-1  

од 13. децембра 2012. године 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

председника Владе и 

министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије 

Републици Словенији 

од 14. до 15. новембра 

2012. године 

  

61. Закључак  

05 број: 00-410/2012-1 

 од 20. децембра 2012. године 

 

 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је 

Платформа за посету 

министра спољних 

послова Републике 

Србије Босни и 

Херцеговини, 26. и 

27. децембра 2012.  

године 

  

62. Закључак  

05 број: 00-356/2012-1 

од 20. децембра  2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

председника Владе и 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 

„Службеног 

гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

министра 

унутрашњих послова 

Савезној Републици 

Немачкој, 13. 

новембра 2012. 

године 

63. Закључак  

05 број: 00-354/2012-2 

од 20. децембра 2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра спољних 

послова Републике 

Србије Држави 

Израел, 12. и 13. 

новембра 2012. 

године 

  

64. Закључак 

05 број: 00-368/2012-1 

од 20. децембра  2012. године 

 

 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

министра иностраних 

послова Републике 

Костарике   

Републици Србији, 

22. новембра  2012. 

године 

  

65. Закључак 

05 број: 361-9166/2012  

од 20. децембра 2012. године 

Члан 26. став 1. 

Закона о спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07 – 

исправка и 41/09) и 

члан 43. став 3. 

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 уговора о 

закупу  пословног 

простора за потребе 

смештаја Српског 

културног центра 

Републике Србије  у 

Паризу и давање у 

подзакуп дела 

пословног простора 

Привредној комори 

Србије за потребе 

смештаја 

Представништва 

Привредне коморе 

Србије у Паризу, 

Република Француска 

  

66. Закључак  

05 број: 00-364/2012-1 

од 29. децембра 2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

вицеканцелара и 

министра иностраних 

послова Републике 

Аустрије Републици 

Србији, 28. и 29. 

новембра 2012. 

године 

  

67. Закључак  

05 број: 00-381/2012-1 

од 29. децембра 2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћен је 

Извештај о посети 

председника Владе и 

министра 

унутрашњих послова 

Републике Србије  

Републици Кипар 7. 

децембра 2012. 

године  

  

68. Закључак 

05 број: 00-403/2012-1 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

Прихваћен је 

Извештај о посети 
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Назив документа Правни основ Опис 

Број 

„Службеног 

гласника РС“, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
од 29. децембра 2012. године 

 

 

 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.55/07, 71/5-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

министра иностраних 

послова Републике 

Бугарске Републици 

Србији, 18. децембра 

2012. године 

69. Закључак 

05 број. 464-9521/2012  

од 29. децембра 2012. године 

Члан 26. Закона о 

спољним 

пословима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

116/07, 126/07-

исправка и 41/09) и 

члан 27. став 2. 

Закона о јавној 

својини 

(„Службени 

гласник РС”, број 

72/11) 

Продужење уговора о 

закупу пословног 

простора за потребе 

смештаја Амбасаде 

Републике Србије у  

Багдаду, Република 

Ирак 

 

 

 

 

 

 

  

70. Закључак  

05 број: 018-9626 / 2012 

29. децембра 2012. 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 Основа 

за закључивање 

Споразума између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Републике 

Уједињених 

Арапских Емирата о 

укидању виза за 

носиоце 

дипломатских и 

службених пасоша 

  

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирања  

Назив 
 

Резултат шифра извора  

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референти 

документи 
Ред. 

бр. 

I II III IV 

1. Програм: 

Организација  Основног 

програма дипломатске обуке и 

дипломатско-конзуларног 

испита 

46 полазника завршило 

Дипломатску академију; 

урађена селекција кандидата и 

организован први триместар  

Основног програма 

дипломатске обуке 2012/2013 

(64 предавања) за 76 полазника  

01 596.000,00 RSD / 

2. Пројекат: 

Mеђународни семинар за 

младе дипломате „Excellence 

in Diplomacy” 

Организован семинар за 

најбољe дипломатe МСП из 

Европе ЕУ (30 учесника); 

страни предавачи и дипломате 

(7) представили су развој и 

нове тенденције у савременој 

дипломатији, као и 

професионалне особине и 

квалификације „дипломате 

нове ере” 

01 73.810,00 RSD / 

3. Програм: 

Курсеви страних језика 

Организовано 13 курсева 

страних језика које је похађало 

01 

 

614.880,00 RSD / 
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110 полазника ради стицања 

неопходног активног знања 

страног језика и подизање 

нивоа знања дипломатских 

језика;  одржана два испитна 

рока,  седам кандидата 

положило испит 

4. Програм: 

Стручно усавршавање у 

иностранству 

За  осам посебних програма 

стручног усавршавања 

реализована сарадња са 

страним ДКП у земљи; 

спроведена  интерна 

процедура; конкурс и избор 

кандидата;  

11 дипломата похађало 

студијске програме у 

иностранству  

01 

 

662.710,00 RSD / 

5. Програм: 

Подршка организаторима 

реномираних  традиционалних 

међународних манифестација 

из области културе, 

образовања, науке и спорта у 

Републици Србији 

Министарство спољних 

послова финансијски је 

помогло организацију 14. 

међународног Guitar Art 

Festivala у Београду     

01 190.000,00 RSD / 

6. 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 организацију:  

Фестивала српског филма у 

Хелсинкију  и учешћа  

оркестра „Бистрик“ из 

Београда на Међународном џез 

фестивалу у Амбону 

(Индонезија)  

01 

 

 

100.000,00 RSD 

(1.000,00 

EUR) 

 

/ 

7. Идентификовање и праћење 

изазова, ризика и претњи 

безбедности, укључујући 

енергетску 

безбедност,организовани 

криминал, ванредне ситуације, 

илегалну трговину људима и 

дрогом, безбедност електрон. 

комуникација, демографске и 

климатске претње и др. 

 

Израђен значајан број анализа 

и информација о најважнијим 

регионалним и глобалним 

политичко-безбедносним 

темама, са предвиђањима 

њихових импликација на 

безбедност Р.Србије и 

предлозима могућих 

постављања Р.Србије  

- Одржане билатералне 

консултације из области 

безбедносне политике са 

Азербејџаном у октобру 2012. 

и два пута са Русијом у 

децембру  2012. године 

01 80.000,00 RSD Стратегија 

националне 

безбедности 

Републике 

Србије  

 

8. Сарадња Републике Србије са 

НАТО у оквиру програма 

Партнерство за мир (ПзМ) 

 

Билатералне косултације са 

Шведском у јулу 2012; 

посета делегације SEEGROUP 

(South East Europe Security 

Cooperation Steering Group), у 

оквиру председавања 

Републике Србије, у септембру 

2012;  

посета чланова Одбора за 

цивилну димензију 

безбедности Парламентарне 

скупштине НАТО у октобру 

2012;  

експертске консултације за 

усаглашавања текста IPAP РС 

и НАТО у новембру 2012;  

01  200.000,00 

RSD 

Стратегија 

националне 

безбедности 

Републике 

Србије  
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прелиминарни разговор 

Републике Србије и НАТО о 

одлуци Североатлантског 

Савета (NAC) НАТО да поново 

отвори ваздушни простор 

изнад КиМ за цивилни 

ваздушни саобраћај у 

новембру 2012: 

стручно усавршавање о темама 

из области ПзМ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

2. Први потпредседник 

Владе и министар 

одбране 

Александар Вучић 

3. Делокруг На основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Војнобезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране 

 

 

У току извештајног периода континуирано су праћене промене чинилаца стратегијског окружења у 

функцији израдe годишње Процене изазова, ризика и претњи безбедности Републике Србије за 2012. годину. 

Управљање ресурсима одбране врши се, према Средњорочном плану развоја система одбране за период од 2012. 

до 2017. године  
Унапређена је сарадња с НАТО-ом у оквиру НАТО програма Партнерство за мир, као и праћење и 

координација активности у Процесу планирања и прегледа (ПАРП). У току је рад на пројекту „Стандардизација у 

систему одбране у функцији достизања циљева партнерства у оквиру НАТО програма Партнерство за мир”, како 
би се спровео савремени концепт стандардизације у Министарству одбране (у даљем тексту: Министарство) и 

Војсци Србије. Извршена је самопроцена о изграђености интегритета Министарства за смањење ризика од 

корупције и постављена је на сајт.  
Сарадња са организацијама цивилног друштва реализована је, највећим делом, у вези с праћењем 

спровођења Нaционалног акционог плана за спровођење Резолуције 1325 Савета безбедности Организације 

уједињених нација. Тим поводом представници Министарства су учествовали на више различитих конференција 

и семинара. 

Међународна војна сарадња реализована је у складу с приоритетима у области одбране, с циљем 

унапређења партнерских односа са земљама унутар Европске уније, сталним чланицама Савета безбедности 

Организације уједињених нација и суседним државама. Активности међународне војне сарадње реализоване су 

кроз извршење задатака из годишњих планова међународне сарадње Министарства, годишњих планова 
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билатералне сарадње Министарства с појединачним државама, као и месечних планова међународне сарадње 

Министарства. У најважније реализоване активности Министарства убрајају се: семинари, у сарадњи с мобилним 

тимом Агенције за стандардизацију НАТО-а и Центром за цивилно-војне односе Морнаричке последипломске 

школе САД (CCMR); састанци Мешовите комисије између Републике Србије и САД за питања реформе система 
одбране; регионални састанак „Јачање регионалне сарадње на плану интеграције родне перспективе у реформу 

сектора безбедности на западном Балкану”; учешћа на састанку Комитета за стандардизацију НАТО-а; пленарни 

састанак Групе Србија – НАТО за реформу одбране. 
У извештајном периоду најзначајнији задатак Војске Србије био је  изградња и унапређење оперативних и 

функционалних способности. Ради припреме јединица, тимова и појединаца за ангажовање у мултинационалним 

операцијама, основан је Центар за обуку јединица за мултинационалне операције у саставу Копнене војске на 

локацији базе „Југ”. Снаге Војске Србије, које су декларисане за учешће у мултинационалним операцијама, 

успешно су реализовале НАТО евалуацију нивоа 1.   

Настављена је израда нормативно-правних докумената из области производње и промета средстава 

наоружања и војне опреме ради успостављања система интегрисане заштите људских и материјалних ресурса 

одбране и уређивања система безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и 

експлозија у Министарству и Војсци Србије. 

 Реализоване су активности на консолидацији привредних друштава Одбрамбене индустрије Србије како 
би се дала подршка пословању и стварању услова за повећање обима извоза и побољшање економског амбијента 

Републике Србије. 

Научноистраживачка делатност планирана је и реализована у складу са стратегијским смерницама развоја 

у Министарству и Војсци Србије. 

У складу с пројектованим потребама настављено је успостављање оптималне кадровске структуре. 

Настављено је уравнотежење структуре чинова официра и усклађивање са организационом структуром, односно 

достизање стандарда који постоје у оружаним снагама у свету.  Министарство спроводи мере на успостављању 

родне равноправности, тако да у овом тренутку од укупног броја запослених, једну петину чине жене.  

 Унапређење образовне и квалификационе структуре кадра био је један од приоритетних  задатака у 
управљању људским ресурсима система одбране. Планом школовања и усавршавања  дефинисани  су сви облици 

школовања и усавршавања који се реализују, тако да је у 2012. години поправљен квалитативни одзив кандидата 

на конкурсе за пријем у високообразовне установе. Избор и упућивање кандидата на школовање и усавршавање у 
земљи и иностранству реализује се у складу с потребама система одбране. 

Благовремено и уз поштовање закона и прописа извршен је упис кадета за школовање на Универзитету 

одбране: Војној академији и Медицинском факултету Војномедицинске академије. На свим нивоима школовања 
и усавршавања едукује се укупно 1.084 лица, међу којима је: 236 кадеткиња и 13 страних држављана. Усвојена је 

Стратегија обезбеђења квалитета, основан је Одбор за самовредновање и донета одлука о почетку поступка 

самовредновања. 

У оквиру имплементације система финансијског управљања и контроле спроведене су све планиране 

активности, формирани су обрасци за управљање ризицима и регистри ризика код корисника средстава. 

Формиран је Регистар стратешких ризика у Министарству и Војсци Србије. 

Путем медија редовно се промовишу  активности Министарства у јавности.  Интензивирана је промоција 

мировних мисија на интернет порталу Министарства. Сталним унапређивањем односа с медијима, развојем и 

унапређивањем маркетиншких и промотивних активности, издаваштвом и  штампарском делатношћу и развојем 
едукативних програма и курсева за официре за односе с јавношћу, подиже се ниво ове функције Министарства. 

Тежиште ангажовања Војнобезбедносне агенције било je усмерено на  праћењe и процењивањe 

безбедносне ситуације на Косову и Метохији, југу централне Србије и у Рашкој области, ради заштите Војске од 
могућих активности албанских и исламских екстремиста, као и на документовање и пресецање криминалне 

делатности и корупције у систему одбране. Војнообавештајна агенција је спроводила војнообавештајну 

делатност, обавештајно обезбеђење Министарства и заштиту интереса Министарства  у иностранству. 

У Министарству су обављене редовне и ванредне инспекције, како би се    сагледало стање у  институцији 

и  унапредио статус контролисаних субјеката. 

Генерални инспектор служби Министарства вршио је надзор над законитошћу трошења буџетских и 

других средстава за рад Војнобезбедносне и  Војнообавештајне агенције и предложио мере које треба да дају 

бољи резултат у наредној буџетској години. Циљ вишемесечног ванредног надзора је контрола рада безбедносно-

обавештајних служби и јачање механизма демократске и цивилне контроле рада наведених служби. 

У Војсци Србије имплементирана је верска служба и обезбеђено је више просторија за богослужење. 
На основу дугорочног стамбеног кредитирања, решено је стамбено питање   469 професионалних лица. 

 У Дирекцији за промену каријере регистровано је 297 лица, професионалних припадника Војске Србије, који су 

се, пошто им је престала професионална војна служба, обратили Дирекцији ради добијања подршке за наставак 

радне каријере. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1. Одлука о усвајању 

Годишњег плана употребе 

Војске Србије и других 

снага одбране у 

мултинационалним 

операцијама у 2012. години 

Усваја се Годишњи  план за 

употребе Војске Србије и других 

снага одбране у 

мултинационалним операцијама 

у 2012. години 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

2. Одлука о учешћу 

припадника Војске Србије у 

мултинационалним 

операцијама у 2012. години 

Одобрава се  учешћу 

припадника Војске Србије у 

мултинационалним операцијама 

у 2012. години 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службено

г гласника 

РС”; 

Број 

седнице 

Владе, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 

надлежности, 

делокругу, 

организацији и начину 

пословања Фонда за 

социјално осигурање 
војних осигураника  

Члан 278. Закона о Војсци 
Југославије („Службени лист 

СРЈ”, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 

74/99, 3/02 и 37/02 - др. закон 

и „Службени лист СЦГ”, 

број 7/05 и 44/05), у вези са 

чланом 197. став 2.  Закона о 
Војсци Србије („Службени 

гласник РС” бр. 116/07 и 

88/09 и 101/10-др.закон) и 
члан 42. став 1. Закона о 

Влади ("Службени гласник 

РС" бр. 

55/05,71/05,101/07,65/08,16/1

1/,68/12-УС и 72/12 

Измене и допуне о 
надлежности, 

делокругу, 

организацији и 

начину пословања 

Фонда за социјално 

осигурање војних 
осигураника 

107/12 
9. новембар 

               / 

2.  Одлука о допуни 

Одлуке о броју и 

распореду изасланстава 

одбране Републике 
Србије у иностранству 

Члан 12. став 2. тачка 24. 

Закона о одбрани 

("Службени гласник РС" бр. 

116/07, 88/09-др.закон и 
104/09-др.закон) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

("Службени гласник РС" бр. 
55 /2005, 71/05 - исправка 

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

УС и 72/12 

Уређеу се број и 

распоред 

изасланстава 

одбране Републике 
Србије, а у циљу 

развијања војно-

дипломатске, 
војно-економске и 

војно-војне 

сарадње 

111/12 

22. 

новембар 

              / 

 

 

 

3. Закључак                            

05 број: 420-4943/2012        
од 9. августа 2012. 

Члан 43. став 3. Закона о 

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

Прихвата се 

Програм 
дугорочног 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службено

г гласника 

РС”; 

Број 

седнице 

Владе, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

године исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС и 72/12) 

стамбеног 

кредитирања 
професионалних 

војних лица војске 

Србије за 2012. 
годину 

4. Закључак                         

05 број: 842-03-

5239/2012                               

од 23. августа 2012. 

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) 

Организовање 

свечаности 

поводом завршетка 

школовањња 

кадета завршних 
година 

/ / 

 

5. Закључак                               
05 број: 420-5397/2012 

од 30. августа 2012. 

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 
Програм о допуни 

Програма 

дугорочног 
стамбеног 

кредитирања 

професионалних 
војних лица Војске 

Србије за 2012. 

годину 

/ / 

6. Закључак                                

05 број: 401-7069/2012          

од 18. октобра 2012. 
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) 

Одобрење за 

отпочињање 

поступка јавне 
набавке 

/ / 

7. Закључак                          

05 број:018-7698/2012           

од 8. новембра 2012. 
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) 

Утврђивање 

Основе за вођење 

преговора за 
закључивање 

Споразума између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Републике Пољске 

/ / 

8. Закључак                        

05 број: 88-7524/2012            

од 8. новембра 2012. 

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) 

Потписивање 

административног 

Уговора између 

Министарства 

одбране Републике 

Србије и Европске 

одбрамбене 
агенције 

/ / 

9 Закључак                          
05 број: 018-8132/2012         

од 20. новембра 2012. 

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 вођење 

преговора за 

закључивање 

Меморандума о 

разумевању између 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службено

г гласника 

РС”; 

Број 

седнице 

Владе, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

Владе Републике 

Србије и Владе 
Исламске 

Републике 

Пакистан о 
сарадњи у области 

одбране 

10. Закључак                          

05 број: 018-8132/2012          

од 20. новембра 2012. 

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 вођење 

преговора за 

закључивање 
Меморандума о 

разумевању између 

Владе Републике 
Србије и Владе 

Исламске 

Републике 

Пакистан 

/ / 

11. Закључак                          
05 број: 404-8451/2012          

од 28. новембра 2012. 

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) 

Даје се сагласност 
Министарству 

одбране да изврши 

набавку добара од 

Републичке 

дирекције за робне 

резерве 

/ / 

12. Закључак                                

05 број: 018-8259/2012          

од 28. новембра 2012. 
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 Основе 

за вођење 

преговора за 
закључивање 

Споразума између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Сједињених 

Америчких држава 

о безбедносним 

мерама за заштиту 

тајних података од 
интереса за 

одбрану 

/ / 

13. Закључак                         

05 број:  88-8394/2012           

од 28. новембра 2012. 
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) 

Усваја се Извештај 

о извршавању 

Годишњег плана 
употребе војске 

Србије и других 

снага одбране у 
мултинационалним 

операцијама у 

2011. години 

/ / 

14. Закључак                         Члан 43. став 3. Закона о Промена намене / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службено

г гласника 

РС”; 

Број 

седнице 

Владе, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

05 број: 360-8169/2012          

од 28. новембра 2012. 
године 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС и 72/12) 

станова за 

службене потребе 
које користи 

Министарство 

одбране, у статус 
станова за закуп на 

неодређено време 

15. Закључак                                

05 број: 337-8823/2012          

од   6. децембра 2012. 

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) 

Прихватање 

Извештаја о 

реализованим 

преговорима за 
приступање 

Републике Србије 

споразуму између 
држава чланица 

Северноатлантског 

уговора и осталих 

држава учесница у 

Партнерству за мир 

о статусу њихових 

снага 

/ / 

16. Закључак                             

05 број: 18-8991/2012            

од 13 децембра 2012. 

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) 

Даје се  сагласност 

Министарству 

одбране за 

приремање и 
дистрибуцију 

оброка за 

социјално 
материјално 

угрожене 

кориснике, децу и 

омладину ометену 

у развоју на 

теритотији града 

Београда у 2013. 
години 

/ / 

17. Закључак                                
05 број: 120-9586/2012          

од 29. децембра 2012. 

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) 

Даје се сагласност 
да плате и друга 

лична примања 

професионалних 
припадника Војске 

Србије запослених 

у Фонду за 
социјално 

осигурање војних 

осигураника 

наставе да се 

утврђују на начин 

и у износу 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службено

г гласника 

РС”; 

Број 

седнице 

Владе, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

утврђеном Законом 

о Војсци Србије и 
исплаћују на терет 

Фонда за социјално 

осигурање војних 
осигураника за 

2013. годину 

 
 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број “Службени 

војни лист” 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

елементима, садржају и 

стандардима за оцену стања и 

оперативних и функционалних 

способности Војске Србије 

(Акт пов.бр. 02/3561-1                

од 20.децембра 2012. године) 

Члан 18. став 1. , у вези са 

чланом 36. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 88/09-др. закон 

и 104/09-др. закон) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

/ 

2. Правилник о начину рада 

регрутних комисија и о условима 

за одређивање родова и служби у 

којима ће регрут служити војни 

рок 

Члан 23. став 2. Закона о 

војној, радној и 

материјалној обавези 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 88/09 и 95/10) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

21/12 

3.септембар 

3. Правилник о признањима и 

неновчаним наградама 

Члан 66. став 2. Закона о 

Војсци Србије („Службени 

гласник РС” бр. 116/07, 

88/09 и 101/10-др.закон) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

22/12 

18. септембар 

4. Правилник о измени Правилника 

о безбедносним проверама лица 

које врши Војно-безбедносна 

агенција 

Члан 17. став 2. и 3. Закона 

о војној, радној и 

материјалној обавези 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 88/09 и 95/10), а у вези 

са чланом 6. став 1. тач. 5) 

и 6) Закона о 

Војнобезбедносној и 

Војнообавештајној 

агенцији („Службени 

гласник РС”, бр. 88/09 и 

55/12-УС) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

23/12 

5. октобар 

5. Правилник о изменама и допунама 

Правилника о  одређивању 

тактичких и техничких носилаца 

наоружања и војне опреме и 

осталих средстава у Министарству 

одбране и Војсци Србије                            

(Акт пов.бр. 02/3561-1            од 

20. децембра 2012. године)  

Члан 104. став 4., члан 105. 

став 3. и члан 106.а став 2. 

Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. 

закон и 104/09-др. закон) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

/ 



 

 121 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број “Службени 

војни лист” 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
6. Правилник о материјалној 

стандардизацији у Министарству 

одбране и Војсци Србије 

Члан 72. став 2. Закона о 

одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 

88/09, 88/09-др. закон и 

104/09-др. закон) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

25/12 

23. октобар 

7. Упутство о измени Упутства о 

начину давања на привремено 

коришћење простора у 

стамбеним зградама адаптираних 

за становање 

Члан 2. став 5. Правилника 

о давању службених 

станова у закуп 

запосленима у 

Министарству одбране и 

Војсци Србије (“Службени 

војни лист”, бр. 31/04 и 

33/06), а у вези са чланом 

21. Правилника о давању 

на коришћење станова за 

службене потребе 

запосленима у 

Министарству одбране и 

Војсци Србије (“Службени 

војни лист”, бр. 20/08 и 

26/09) 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

26/12 

20. новембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
2.  Програм:         

Централна 

администрација и 

подршка 

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 

01 

 

04 

 

08 

 

13 

 

15 

 

38.727.507.39 

RSD 

291.268.827 

RSD 

5.283.928 

RSD 

397.848.760 

RSD 

1.747.685          

RSD  

      

Укупна 

вредност 

39.423.656.593 

RSD  

 

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

1.1 Пројекат:           

Кабинет 

Послови обављени на време и 

квалитетно. Предвиђене 

активности су реализоване 

плански и квалитетно; 

протоколарне активности су 

реализоване квалитетно и на 

време 

01 32.555.944 

RSD 

 

1.2 Пројекат: Ефикасно и ажурно поступање у 01 969.793.767  



 

 122 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Секретаријат складу са надлежностима  

04 

 

13 

RSD 

999 

RSD  

382.679 

RSD 

1.3 Пројекат:           

Политика одбране 

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 

01 

 

04 

 

13 

 

15 

109.624.822 

RSD 

88.522             

RSD 

8.057.700      

RSD 

42.000 RSD 

 

1.4 Пројекат:              

Људски ресурси 

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 складу са 

подзаконским актима и 

плановима и организовање 

тематских изложби експоната 

реализовано је складу да планом 

изложби 

01 

 

04 

 

13 

 

15 

35.687.941.231 

RSD 

30.631.037 

RSD 

2.612.737 RSD 

1.391.268       

RSD 

 

1.5 Пројекат: 

Материјални ресурси 

Спроведена законска процедура 

и ефикасна логистичка подршка 

01 

 

04 

 

13 

820.970.350 

RSD 

128.945.660 

RSD 

364.442.895 

RSD 

 

1.6 Пројекат:  Финансије Правовремено израђени 

планови, извештаји и прописи у 

области финансијског 

пословања 

01 

 

13 

8.618.336      

RSD 

8.746.312       

RSD 

 

1.7 Пројекат:            

Односи са јавношћу 

Побољшана медијска 

презентација Војске Србије и 

повећано интересовање за војни 

позив 

01 

 

04 

 

08 

 

13 

99.814.942 

RSD 

24.991.008 

RSD 

541.783        

RSD 

6.878.110        

RSD 

 

1.8 Пројекат:              

Војно здравство 

Обезбеђена квалитетна 

здравствена заштита и 

реализовани планови учешћа у 

мировним мисијама 

01 

 

04 

 

08 

 

13 

 

15 

992.230.852 

RSD 

106.611.601 

RSD 

4.742.145       

RSD 

6.711.282    

RSD 

314.417        
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
RSD 

1.9 Пројекат: 

Образовање 

Обезбеђен потребан број 

стручног кадра одговарајућег 

образовног профила за потребе 

система одбране 

01 

 

13 

5.957.148        

RSD 

17.045        

RSD 

 

01 

 

7.159.360.259 

RSD        

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

04 

 

143.462.440 

RSD 

 

08 13.664.642 

RSD 

 

13 

 

97.567.468 

RSD 

 

           15 

 

950.416 

RSD 

 

2. Програм:             

Операције и 

функционисање 

Војске Србије 

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 

 
7.415.005.225 

RSD 

 

01 

 

3.614.985.235 

RSD 

/ 

04 

 

71.159.931 

RSD 

 

13 

 

45.338.917 

RSD 

 

15 
950.416 

RSD 

 

2.1 Пројекат: 

Генералштаб Војске 

Србије 

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 

 

  

01 

 

2.250.001.546 

RSD 

/ 

04 

 

52.991.495 

RSD 

 

13 
31.555.896 

RSD 

 

     

2.2 Пројекат:         

Копнена војска 

Реализацијом више од 240 

различитих пројеката и 

активности, преко 95 % су 

достигнути циљеви, чиме су 

одржане оперативне и 

функционалне способности 

Команде Копнене војске и 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 

 

  

01 

 

791.404.768 

RSD 

/ 2.3. Пројекат: 

Ваздухопловство и 

противваздухопловна 

Реализацијом више од 40 

различитих пројеката и 

активности, преко 90 % су 
04 

13.589.380  
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
 RSD 

08 

 

13.664.642 

RSD 

 

13 
14.686.775 

RSD 

 

одбрана 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;  

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; реализовано 

је преко 60 активности 

међународне војне сарадње 

 

  

01 

 

502.968.710 

RSD 

/ 

04 

 

5.721.634 

RSD 

 

13 

 

5.985.880 

RSD 

 

     

2.4 Пројекат:      

Команда за обуку 

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 

органима власти на отклањању 

последица елементарних 

непогода 

 

  

3. Програм: 

Војнобезбедносни 

послови 

Смањен број безбедносних  

инцидената у Министарству  

одбране и Војсци Србије 

01 

 

726.208.542 

RSD 

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

3.1 Пројекат: 

Оперативни рад 

Смањен број безбедносних  

инцидената 

01 671.712.427 

RSD 

/ 

3.2 Пројекат:         

Кадрови 

Обезбеђена квантитативна и 

квалитативна попуњеност 

01 

 

1.975.855 

RSD 

/ 

3.3 Пројекат:         

Опремање 

Опремљеност Војнобезбедносне 

агенције је усклађена са 

Средњорочним  

01 

 

 

51.709.611 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
планом набавке 

3.4 Пројекат: 

Одржавање објеката 

Објекти који се користе пружају 

повољне услове за рад 

01 

 

810.649 

RSD 

/ 

4. Програм: 

Војнообавештајни 

послови 

Извршавање задатака у оквиру 

прописаних норми и 

надлежности 

01 

 

04 

731.783.000 

RSD 

3.661.000 

RSD 

 

Укупна 

вредност:  

735.444.000  

RSD 

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

4.1 Пројекат:                  

Развој обавештајно 

оперативне функције 

Развијена обавештајно 

оперативна функција. Усвојен је 

нови концепт обавештајно 

оперативног рада у потпуности. 

01 39.499.000 

RSD 

/ 

4.2 Пројекат:               

Текући рад 

Квалитетна реализација планова 

и задатака 

01 

 

08 

 

688.939.500 

RSD 

3.661.000 

RSD 

/ 

4.3 Пројекат: 

Инфраструктурно 

уређење објеката 

Објекти обезбеђују повољне 

услове 

01 3.344.720 

RSD 

 

/ 

5 Програм: 

Инспекцијски 

послови 

Инспекторат одбране у 

потпуности извршава послове у 

складу са законом 

01 

 

13 

 

105.265.366 

RSD 

821.111 

RSD 

 

Укупна 

вредност 

106.086.477 

RSD 

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

6 Пројекат:          

Опремање и 

инраструктура 

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 војних 

база. 

01 

 

04 

 

09 

 

13 

 

15 

4.295.378.333 

RSD 

104.858.084 

RSD 

441.657.359 

RSD 

36.363.114 

RSD 

32.082.549 

RSD 

Укупна 

вредност 

4.910.339.440 

RSD 

Стратегија 

одбране 

Републике Србије 

6.1 Пројекат:           

Опремање 

Набављена опрема и услуге 01 

 

04 

 

09 

 

13 

 

 15 

 

4.006.100        

RSD 

94.556.283 

RSD 

373.510.262 

RSD 

7.040.287    

RSD 

28.269.013 

RSD 

/ 

6.2 Пројекат: 

Инфраструктура 

Изграђене и прибављене зграде 

и објекати за рад 

01 

 

4.291.372.233 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
04 

 

09 

 

13 

 

15 

10.301.801 

RSD 

68.147.097 

RSD 

29.322.827 

RSD 

3.813.536 RSD  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. Министарка мр Верица Калановић 

3. Делокруг На основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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 (у даљем тексту: Министарство) обавља 

послове државне управе који се односе на: регионални развој, инвестиције у инфраструктурне пројекте, 

стратешке анализе и истраживањa, локалну самоуправу, европске интеграције, међународну сарадњу,  пројекте, и 

др. 

Уредбом о престанку важења Уредбе о оснивању Канцеларије Националног савета за децентрализацију 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 99/2012 од 24. октобра 2012. године), Министарство је преузело 

све послове и активности наведене Канцеларије. У складу с тим, у овом извештају садржане су и активности 

Министарства које се односе на послове у области децентрализације Републике Србије.  

Активности Министарства у делу послова регионалног развоја могу се сврстати у више оквира, и то: 
правни, програмски, стратешки, институционални и остали послови. Правни оквир обухвата следеће активности: 

усвојена је Уредба о изменама 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; Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2012. годину; Уредба о примени прописа о државној помоћи на подстицаје из Закона о 
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регионалном развоју; донето је решење о разрешењу и решење о именовању председника и чланова Националног 

савета за регионални развој (именована су лица по функцији: министри, директори и државни секретар); 

објављен је Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Националног савета за регионални развој као 

представника статистичких региона; донет је Закључак којим се усваја Нацрт уговора о преносу власничких 
удела с Републике Србије на Град Београд у Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва д.о.о., Београд; донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Финансијског плана Националне агенције за регионални развој за 2012. годину; припремљен Предлог уредбе о 
изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног 

развоја; делимично је допуњена база података о основним индикаторима развијености округа и јединица локалне 

самоуправе на основу дописа одређеног броја институција; анализиран је постојећи законодавни оквир у области 

политике регионалног развоја на основу предлога и сугестија различитих институција, јавног и цивилног сектора.  

У оквиру програмског дела објављен је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере за 

суфинансирање иницијатива јединица локалне самоуправе за припрему и спровођење пројеката на локалном и 

регионалном нивоу у 2012. години; прегледани  су и оцењени  пројекти у оквиру мере суфинансирања 

иницијатива јединица локалне самоуправе од значаја за регионални развој и донете одлуке о прихватању и 

одбијању пријава јединица локалних самоуправа; обрађени су захтеви јединица локалних самоуправа (38 захтева) 

за суфинасирање годишње чланарине за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција, израђен 
је финансијски план ради утврђивања квоте за плаћање по преузетим обавезама за меру подршке за 

иновативност, брзо растућа предузећа и подршку суфинансирања годишње чланарине јединица локалне 

самоуправе. Донета су решења којима се одобрава пренос средстава последње транше за реализацију: мере 

подршке за брзо растућа предузећа, мере подршке малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за 

јачање иновативности, мере суфинансирања иницијатива јединица локалне самоуправе за припрему и 

спровођење пројеката на локалном и регионалном нивоу, мере суфинансирања годишње чланарине јединица 

локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција. Донето је решење о 

преносу средстава за реализацију Програма стандардизованог сета услуга који реализују акредитоване 

регионалне развојне агенције у 2012. години; предата је сва потребна документација представницима државне 
ревизорске институције у процесу контроле реализације мере суфинансирања јединица локалне самоуправе у 

2011. години, као и докумената ради обављања контроле реализације Програма подстицања регионалног развоја 

у 2011. години. 
Стратешки оквир се односио на достављање одговора Делегацији Европске комисије о формулацији 

политике регионалног развоја и стратешког приступа с којима су се сагласили Министарство финансија и 

привреде и Канцеларија за европске интеграције; припрему предлога пројекта са Организацијом уједињених 
нација за индустријски развој (УНИДО) на тему индустријских паркова, у вези с реализацијом пројекта 

„Пројектно решење за израду катастра пословне инфраструктуре”; усаглашавање мера и инструмената на 

регионалном и националном нивоу које су вршили експертски тимови за припрему Предлога регионалне 

стратегије за регион Шумадије и западне Србије и регион јужне и источне Србије; припрему анализе Стратегија 

локалног економског развоја у јединицама локалне самоуправе у региону Шумадије и западне Србије за потребе 

пројекта „Подриње”. 

Институционални оквир обухвата следеће активности: анализиран је рад и стање акредитованих 

регионалних развојних агенција; предложена су решења за оснивање радних група за припрему Нацрта 

националног плана регионалног развоја и предлога регионалних развојних стратегија; предложене су листе 
кандидата за чланове регионалних развојних савета; узето је активно учешће на домаћим и страним семинарима и 

радионицама ради јачања административних капацитета из делокруга  регионалног развоја. 

Осим наведених активности, послови регионалног развоја обухватали су и: учешће у раду Пододбора за 
економска и финансијска питања и статистику; учешће раду комисија за проверу испуњености услова за почетак 

рада слободних зона; учешће у раду различитих радних група других министарстава; обезбеђивање података 

Фонда за развој Републике Србије о одобреним кредитима по јединицама локалне самоуправе за потребе 

Кабинета министра; припреме  извештаја за потребе Кабинета министра; давање мишљења на предлоге аката 

других органа; давање одговора на све дописе Републичког јавног правобранилаштва у споровима у вези са 

инфраструктурним пројекатима; пружање неопходних обавештења представницима јединица локалних 

самоуправа и акредитованим регионалним развојним агенцијама у области програмских активности и 

инстуционалног дела.  

У делу послова који се односе на инвестиције у инфраструктурне пројекте, у  складу са извештајем 

Трезора о извршеним плаћањима за пројекте НИП-а закључно са 25. јулом 2012. године, извршен је коначни 
пресек финансијске реализације пројеката. Утврђене су преостале уговорне обавезе за сваки појединачни 

пројекат, као обављене припремне активности за израду Предлога одлуке о распореду и коришћењу средстава за 

реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених  Законом о буџету Републике Србије за 2012. 

годину, а у складу са Законом о министарствима и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике 
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Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 93/2012). На основу наведеног, донета је Одлука о 

распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених 

Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 96/12).  

Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, бр. 110/12 и 116/12). Одобрена су 52 програма и пројекта, са средствима из извора 01 у 

износу од 1.872.387.000 динара и из извора 11 у износу од 1.000.000.000 динара (укупно 2.872.387.000 динара). 
Од тога,  реализовано је 30 програма и пројеката, са утрошеним средствима из извора 01 у износу од 

1.128.869.151 динара, а из извора 11 0 динара (привремена обустава плаћања из средстава Европске инвестиционе 

банке). Укупан проценат реализације из средстава Националног инвестиционог плана износи 60,29. 

 У фази припреме за спровођење пројеката и усаглашавања с пројектним тимовима из делокруга који се 

односи на област инвестиција у инфраструктурне пројекте, одобрено је 27 акционих планова. Извршена је 

контрола 13 пројеката, у посао je укључено 16 извођачa радова, а физички су реализована 54 пројекта и извршен 

је пријем радова за те пројекте. Oбрађено је 55 захтева за плаћање других буџетских корисника. Обрађено је 208 

захтева за плаћање по уговорима за пројекте НИП-a. Покренуто је 26 поступака јавних набавки, од чега шест 

отворених поступака, 14 преговарачких поступака и шест поступaка јавне набавке мале вредности. Закључено је 

10 уговора у вредности од 789.520.523,14 динара. Закључена су 124 анекса уговора.   
 Уговор о пружању услуге израде Студије оправданости за изградњу државног пута I реда Појате – 

Прељина закључен је 5. новембра 2012. године. Студија је предата Министарству  4. децембра 2012. године.  

 Уговор о зимском одржавању локалне путне мреже, која је изузета из мреже државних путева  I  и  II  

реда у  2012/2013. години,  закључен је између Министарства и ЈП „Путеви Србије”, 6. децембра 2012. године.  

Значајна активност Министарства била је усмерена на израду стратешких анализа и истраживања чији је 

циљ информисање Владе на основу Плана рада Владе за период јул-децембар 2012. године. У овом извештајном 

периоду завршени су годишњи извештаји, и то:  „Извештај о развоју Србије 2011”, у којем се, у складу с 

методологијом Европске уније, анализирају развојни резултати и представља целовит транзициони економски 

пресек у Републици Србији, у којем се на свеобухватан, прегледан и детаљан начин указује на дубину и 
интензитет регионалних неједнакости у Републици Србији; „Извештај о спровођењу Акционог плана Стратегије 

регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године”, у којем се даје приказ остварених активности и 

мера 18 развојних политика републичких министарстава и институција, са освртом на институционални оквир, 
кључне сегменте реализације, као и нереализоване мере и активности. 

У оквиру послова стратешких анализа и истраживања израђене су: „Анализа пословања јавних предузећа 

у 2011”, у којој се прати пословање и динамика реструктурирања републичких инфраструктурних јавних 
предузећа, даје приказ планираних мера и активности појединачних јавних предузећа и анализирају основни 

показатељи значајни за сагледавање утицаја јавних предузећа на укупна привредна кретања; „Анализа и прогноза 

БДП-а Србије 2012”, у којој се указује на значај кретања агрегата БДП-а и на кључне транзиционе проблеме 

српске привреде, сигнализирају правци деловања економске политике, са акцентом на 2012. години и 

пројекцијама макроекономских показатеља за период од 2013. до 2020. године; анализа „Инвестиције у Србији 

2001 – 2011”, у којој се указује на кључне системске факторе дезинвестирања у посматраном периоду, на значај 

инвестиционе климе и регулаторне реформе. Акценат је стављен на транзициони инвестициони модел, анализу 

СДИ у Србији, структуру и ефикасност инвестиција; анализа „Конкурентност и структурне промене 2012. 

године”, у којој се приказује транзициони пресек структурних реформи и конкурентских могућности и 
представља аналитички оквир за унапређење мера за динамичније повећање националне конкурентности и брже 

и ефикасније интегрисање српске економије у глобалне међународне токове; „Демографска анализа Србије 

2011”, у којој се указује на главне карактеристике демографских промена према коначним резултатима Пописа 
становништва 2011. године, на проблеме и приоритете популационе политике, као и на значај сагледавања 

демографске компоненте у контексту свеукупног регионалног развоја Републике Србије; анализа  „Градови 

Србије 2011”, у којој се приказује  значај градова у економско-социјалном контексту и посебно се анализирају 

њихове развојне функције у регионалним оквирима; анализа „Регионални социохумани барометар Србије 2012”, 

у којој се дају концепција и методологија мерења социјалне искључености и основни аспекти демографске, 

економске и друштвене компоненте социјалног развоја (посебан аналитичо-истраживачки допринос је приказ 

резултата анкетног истраживања по регионима); „Економска анализа рада локалних комуналних предузећа – 

топлане”, у којој се указује на главне карактеристике и ниво развијености даљинског грејања у Републици 

Србији, анализира ефикасност пословања 58 локалних јавних комуналних предузећа и идентификују основни 

развојни проблеми у функцији њиховог убрзаног реструктурирања; „Извештај о малим и средњим предузећима и 
предузетништву у 2011. години”, који представља годишњу анализу оцене динамике имплементације циљева, 

мера и активности за унапређење подстицања развоја сектора малих и средњих предузећа као једног од кључних 

сегмената привредног развоја; анализа „Конкурентност и структурне промене 2012. године”, у којој се приказује 

транзициони пресек структурних реформи и конкурентских могућности и представља аналитички оквир за 
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унапређење мера за динамичније повећање националне конкурентности и брже и ефикасније интегрисање српске 

економије у глобалне међународне токове. 

Послови из области стратешких анализа и истраживања обухватали су и израду месечних и кварталних 

публикација, и то: месечне публикације „Информација о актуелним развојним кретањима” - аналитичка збирка 
месечних развојних економских трендова која представља пресек актуелног стања српске привреде, указује  на 

проблеме у појединим областима и основне правце мера и активности за њихово превазилажење; кварталне 

публикације „Конјунктурне перспективе”, која садржи анализу текуће пословне ситуације и краткорочне 
прогнозе кретања прерађивачке индустрије на основу истраживања, путем месечне анкете о пословној клими 

према методологији Европске комисије (припремљено је шест анализа пословне климе на основу месечних 

анкета). 

Интензивиран је рад у вези с давањем мишљења на законска и подзаконска решења, извештаје, стратешка 

документа, програме и материјале из разних области различитим министарствима и републичким институцијама.  

Ради израде новог сета подзаконских аката, законодавна активност била је усмерена на припрему методолошке, 

аналитичке и институционалне основе у вези с  дефинисањем нове методологије (индикатори и критеријуми) за 

мерење степена развијености јединица локалне самоуправе. 

У делокругу  Министарства који се односи на област локалне самоуправе, континуирано се прати 

функционисање органа јединица локалне самоуправе. Обрађено је 459 предмета: 224 предмета се односе на 
давање мишљења, стручна тумачења и поступање по представкама; дато је 15 претходних 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; припремљено је шест 

предлога решења о давању сагласности на одлуке о сарадњи између јединица локалне самоуправе Републике 

Србије и других земаља. На област радних односа у јединицама локалне самоуправе и аутономних покрајина 

односе се 63 предмета. Дато је 50 мишљења на предлоге и нацрте прописа које су припремили други предлагачи; 

преостали обрађени предмети односе се на посланичка питања и достављање података из надлежности овог 

сектора.  Припремљени су прилози за Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију, за 

измене у електронској бази података. 
               У оквиру нормативних послова припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи, и у вези с тим је одржана јавна расправа, као и Предлог правилника о начину расподеле дела 

средстава из наменских примања буџета Републике Србије, која се остварују приређивањем игара на срећу, а 
користе за финансирање локалне самоуправе. Достављено је 446  извештаја који се односе на праћење 

реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа и проверу усклађености програма 

предузећа с политиком пројектованог раста цена и зарада,  у складу са чл. 22, 22а и 22б Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса и Уредбом о поступку привремене обуставе преноса 

трансферних средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе, односно преноса 

припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа у аутономној покрајини. 

У области европских интеграција, међународне сарадње и пројеката, Министарство учествује у 

спровођењу Прелазног трговинског споразума, у Пододбору за економска и финансијска питања, чији је састанак 

одржан 5. децембра 2012. године. Министарство је известило Комисију о томе да је у 2013. години планирано 

усвајање националног стратешког документа о регионалном развоју и регионалних стратегија, као и измена 

Закона о регионалном развоју ради прилагођавања будућем седмогодишњем плану.  

Министарство је учествовало у раду Заједничке комисије за економску сарадњу између Републике Србије 
и Мађарске, чији је састанак одржан од 3. до 4. децембра 2012. године у Будимпешти. Од посебног интереса биле 

су теме које се односе на регионалну и прекограничну сарадњу. Започет је рад на преводу и припреми текста 

Мадридске конвенције и пратећих протокола, којој је Република Србија у обавези да приступи у складу са 
чланством у Савету Европе.  

 Активности Министарства из делокруга  европских интеграција и међународне сарадње односе се на 

пречишћавање и дораду предлога пројеката предложених за финансирање у 2012. и 2013. години, који потичу из 

надлежности министарстава претходне Владе. То су:  пројекат „Подршка реформи државне управе” – у којој је 

Министарство корисник компоненте „Јачање локалних капацитета локалне самоуправе” и пројекат „Подршка 

развоју пословног окружења, инфраструктуре и иновацијама” у оквиру којег је предложена мера даље подршке 

развоју пословне инфраструктуре кроз израду пројектно-техничке и тендерске документације за приоритетне 

пројекте пословне инфраструктуре. У оквиру пројекта „Европско партнерство са општинама у Србији – ЕУ 

Прогрес 2”  предложена је додатна мера ради равномернијег економског развоја територије која је  обухваћена 

пројектом.  
Одржане су завршне конференције пројеката: „Јачање локалне самоуправе у Србији, Фаза 2” и „Подршка 

јединицама локалне самоуправе (МСП)”. Под резултатима оба пројекта подразумевала се израда и дистрибуција 

публикација (брошура и приручника) у области општинског планирања, општинских финансија и ефикасности. 
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У оквиру пројеката МИСП ИПА 2008 и МИСП ИПА 2010 покренуте су процедуре јавних набавки за 

радове на изградњи дела система за пречишћавање отпадних вода у Шапцу, и то улазног дела у постројење, и за 

радове на изградњи дела регионалног система за водоснабдевање у Колубарском округу. У домену 

прекограничне сарадње Министарство је  учествовало на састанку Заједничког надзорног одбора Програма 
прекограничне сарадње Република Србија – Босна и Херцеговина, који је одржан 2. октобра 2012. године. 

Започет је пројекат „Пројектно решење за израду катастра пословне инфраструктуре” који се финансира из 

средстава Пројектног фонда за институционални развој (ПРОФИД).  
Настављено је имплементација програма финансираних из кредита Немачке развојне банке (KfW), и то 

„Отворени програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији”, а у октобру 2012. 

године Министарство је учествовало у преговорима с делегацијом Владе Савезне Републике Немачке о наставку 

подршке спровођењу пројеката финансираних из кредита ове банке. Министарство индиректно учествује у 

имплементацији пројеката Европско партнерство са општинама у јужној и југозападној Србији - ЕУ Прогрес,  

Социоекономски развој дунавског региона, у спровођењу Дунавске стратегије за коју је у октобру 2012. године 

именовало члана радне групе за приоритетну област број 10 – Јачање институционалних капацитета и сарадње. 

Ради припрема за израду  Стратегије децентрализације Републике Србије,  према Програму рада Владе за 

2012. годину реализоване су активности и пројекти на три нивоа: аналитичком, едукативном и оперативном. 

Извршене су припреме за формирање Националног Савета за децентрализацију и Стручне радне групе овог 
савета. У аналитичком смислу, за потребе израде Стратегије децентрализације започео је попис надлежности по 

секторима и нивоима власти према методологији Савета Европе. Попис надлежности и приказ законодавног 

оквира треба да послуже за израду првог дела Стратегије, који представља анализу тренутног стања поделе 

надлежности. За потребе израде другог дела Стратегије децентрализације израђена је методологија за израду 

модела децентрализације Републике Србије. Разрада различитих модела децентрализације треба да помогне 

Националном Савету за децентрализацију у конципирању финалне верзије Стратегије. У трећем делу рада, 

едукативном, осмишљен је програм обуке за државне службенике на ову тему како би се подигао ниво 

капацитета и знања и обезбедило активно учешће свих ресора у конципирању и спровођењу Стратегије 

децентрализације Републике Србије.  
У оквиру програма Координација процеса израде и спровођења Стратегије децентрализације Републике 

Србије реализује се неколико пројеката. У сарадњи са Шведском агенцијом за међународну развојну сарадњу  

SIDA и пројектним фондом PROFID (Подршка реформи државне управе у Србији, 2010 – 2013) предата су два 
предлога пројекта:  

- први предлог пројекта студија „Примена принципа супсидијарности у Србији” - од 1. октобра 2012. 

године у току је прва фаза реализације. Предвиђено је да пројекат траје девет месеци, до 1. јуна 2013. године. 
Прва од три фазе пројекта обухвата рад на попису свих надлежности по секторима, на свим нивоима власти 

(републички, покрајински, локални). Реализација је започета у децембру и биће завршена до краја марта. Друга 

фаза обухвата  дубинску анализу ефеката на овај начин пописаних надлежности. Трећа фаза 

започиње организацијом конференције, на којој ће се представити резултати студија и прикупити инпути с 

републичког, покрајинског и локалног  нивоа, ради коначне финализације студије с препорукама, 

- други предлог пројекта „Подизање капацитета институција о примени принципа супсидијарности и 

процесу децентрализације у Европској унији и Србији” достављен је 23. марта 2012. године и у разматрању је. 

Пројекат је усмерен на јачање институционалних капацитета на централном, покрајинском и локалном нивоу за 

примену принципа супсидијарности у Републици Србији и на будуће учешће у раду Комитета региона Европске 
уније и његових радних тела. Резултат пројекта био би формирање мреже државних и локалних службеника који 

су овладали основним појмовима децентрализације, који разумеју процес децентрализације у Републици Србији и 

Европској унији и формирање базе службеника који би били директно ангажовани на припремама седница 
будућег заједничког консултативног комитета Републике Србије и Комитета региона Европске уније. 

Програм обуке „Децентрализација и принцип супсидијаритета” креиран је  како би државни службеници 

стекли дубљи увид у процедуре,  функционисање и начин доношења одлука у Европској унији и Савету Европе, 

које су везане за децентрализацију и примену принципа супсидијарности. Предлог програма усвојен je  као 

саставни део Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби 

Владе за 2013. годину. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1. Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

утврђивању Програма мера 

и распореду и коришћењу 

средстава за програмирање 

регионалног развоја и 

подршке малим и средњим 

предузећима и 

предузетништву у 2012. 

години 

Члан 5. Закона о 

изменама и 

допунама Зкона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину, 

(„Службени 

гласник РС”, број   

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) 

Ребалансом буџета 

Републике Србије, а због 

нове организационе 

структуре Владе, извршене 

су измене Уредбе тако што 

су износи усклађени са  

новим износима из Закона о 

изменама и допунама Закона 

о буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

100/12 

19. октобар 

 

Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за период 

2007-2012  

 

2. Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

утврђивању Програма 

стандардизованог сета 

услуга које реализују 

акредитоване регионалне 

развојне агенције у 2012. 

години 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину, 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 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) 

Ребалансом буџета 

Републике Србије, а због 

нове организационе 

структуре Владе, извршене 

су измене Уредбе тако што 

су износи усклађени са  

новим износима из Закона о 

изменама и допунама Закона 

о буџету Републике Србије 

за 2012. годину  

100/12 

19. октобар  

Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за период 

2007-2012  

 

3. Уредба о изменама 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 

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) 

Повећан износ потребан за 

реализацију Уредбе на 4,5 

милијарди динара 

 

105/12 

2. новембар  

Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за период 

2007-2012 

 

4. Уредба о утврђивању 

јединствене листе 

развијености региона и 

јединица локалне 

самоуправе за 2012. годину 

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 

Утврђена јединствена листа 

развијености региона и 

јединица локалне самоуправе 

за 2012. годину 

 

107/12 

9. новембар   

/ 
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гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 
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Ред. 

бр. 

I II III IV V 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

5. Уредба о примени прописа 

о државној помоћи на 

подстицаје из Закона о 

регионалном развоју 

Члан 25. став 3. 

Закона о контроли 

државне помоћи  

(„Службени 

гласник РС”, број 

51/09), а у вези са 

чланом 45. 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) 

Извршено усклађивање 

подстицаја који се додељују на 

основу Закона о регионалном 

развоју са критеријумима 

наведеним у Прелазном 

трговинском споразуму  

116/12  

7. децембар  

/ 

6. Одлука о распореду и 

коришћењу средстава за 

реализацију пројеката 

Националног 

инвестиционог плана 

утврђених Законом о 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

Члан 21. став 2. 

Закона о буџету 

Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 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) 

Утврђена је листа пројеката 

са распоредом средстава за 

реализацију преосталих 

обавеза из Националног 

инвестиционог плана 

 96/12 

5. октобар 

/ 

7. Одлука о измени Одлуке о 

максималном броју 

запослених у органима 

државне управе, јавним 

агенцијама и 

организацијама за обавезно 

социјално осигурање  

Члан 2. став 2. 

Закона о 

одређивању 

максималног броја 

запослених у 

републичкој 

администрацији 

(„Службени 

гласник РС”, број 

104/09) 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-

УС и 72/12) 

Измењена Одлука о 

максималном броју 

запослених у органима 

државне управе, јавним 

агенцијама и организацијама 

за обавезно социјално 

осигурање 

100/12 

19. октобар  

/ 

8. Одлука о изменама и Члан 21. став 2. Измењена и допуњена 110/12 / 
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Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 
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Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

допунама Одлуке о 

распореду и коришћењу 

средстава за реализацију 

пројеката Националног 

инвестиционог плана 

утврђених Законом о 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

Закона о буџету 

Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 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)  

Одлука о распореду и 

коришћењу средстава за 

реализацију пројеката 

Националног инвестиционог 

плана утврђених Законом о 

буџету Републике Србије за 

2012. годину 

20. новембар 

9. Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о 

распореду и коришћењу 

средстава за реализацију 

пројеката Националног 

инвестиционог плана 

утврђених Законом о 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину  

Члан 21. став 2. 

Закона о буџету 

Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 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) 

Измењена и допуњена 

Одлука о распореду и 

коришћењу средстава за 

реализацију пројеката 

Националног инвестиционог 

плана утврђених Законом о 

буџету Републике Србије за 

2012. годину 

116/12 

7. децембар 

/ 

10. Закључак 

05 број: 021-6686/2012 

од 10. октобра 2012. 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 Извештај о 

реализацији Програма за 

подстицање равномерног 

регионалног развоја за трећи 

и четврти квартал 2011. 

године 

/ Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за период 

2007-2012 

 

11. Закључак 

05 број: 119-7851/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Извршене измене правила и 

процедура за одређивање 

састава националних 

делегација, као и измена у 

погледу мандата чланова 

Републике Србије у Конгресу 

локалних и регионалних 

власти Савета Европе 

/ / 

12. Закључак 

05 број: 023-8709/2012 

од 6. децембра 2012. 

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 

– одлука УС и 

72/12) 

Усвојен Уговор о преносу 

удела Републике Србије на 

Град Београд у Друштво са 

ограниченом одговорношћу 

Регионални центар за развој 

малих и средњих предузећа и 

предузетништва, Београд 

/ / 

13. Закључак 

05 број: 48-9029/2012 

од 13. децембра 2012. 

године 

Члан  43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

Прихваћен Извештај о 

потреби закључења 

споразума о преузимању 

Програма „Водоснабдевање 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

55/05,71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08,  16/11, 

68/12–УС и 72/12) 

и пречишћавање отпадних 

вода у општинама средње 

величине у Србији” из 

Министарства регионалнаог 

развоја и локалне самоуправе 

у Министарство енергетике, 

развоја и заштитне животне 

средине 

14. Закључак 

05 број: 351-9598/2012 

од 27. децембра 2012. 

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 5. став 5. 

Закона о јавном 

дугу („Службени 

гласник РС“, бр. 

61/05, 107/09 и 

78/11) 

Прихваћен текст 

Предуговора о реализацији 

пројекта изградње деонице 

Појате –Прељина аутопута 

Е-761 и брзе саобраћајнице - 

државног пута I реда Нови 

Сад – Рума 

/ / 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Програм подршке 

општинама 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2007, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 7,7 

милиона  EUR и траје 

од 2009. до 2012. 

године 

 

 

Реализовано 15 пакета подршке 

општинским и градским 

управама; 

Припремљено и дистрибуирано 

5 публикација на српском и 

енглеском језику 

(Успостављање функције 

управљања људским ресурсима 

у локалној самоуправи, 

Стратегија дисеминације 

модела организационе 

структуре и управљања у 

јединицама локалне 

самоуправе, Надлежности 

општина и градова у Србији, 

развијање вишефункционалних 

вишенаменских услужних 

центара за грађане, Брошура о 

унапређењу процеса издавања 

грађевинских дозвола); 

Припремљено и дистрибуирано 

специјално издање билтена 

Реформатор; 

Одржана завршна 

конференција; 

Све пројектне активности су 

/ / Стратегија реформе 

државне управе у 

Републици Србији; 

Акциони план за 

спровођење 

реформе државне 

управе за период од 

2009. до 2012. 

године; 

Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2007. 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
завршене и пројекат је 

званично окончан 10. јануара 

2013. године 

2. Пројекат: 

Јачање локалних 

самоуправа у Србији, 

фаза 2 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2007, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 2,2 

милиона  EUR и траје 

од 2009 до 2012. 

године 

Припремљен је и дистрибуиран 

Приручник за управљање 

људским ресурсима и 

представљен јединицама 

локалне самоуправе на четири 

регионална округла стола;  

израђена је Методологија 

пописа и уписа имовине 

јединица локалне самоуправе и 

представљена на округлом 

столу у Аранђеловцу; 

све пројектне активности су 

завршене и пројекат је 

званично окончан 27. децембра 

2012. године 

/ / Стратегија реформе 

државне управе у 

Републици Србији 

и Акциони план за 

спровођење 

реформе државне 

управе за период од 

2009. до 2012. 

године; 

Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2007. 

годину 

3. Пројекат: 

Регионални друштвено 

економски програм 

развоја 2 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2007, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 22 

милиона  EUR и траје 

од 2009 до 2013. 

године 

Пројектне активности су 

завршене у јуну 2012. године, 

осим надгледања спровођења 

29 пројеката финансираних из 

грант шеме; 

3 пројекта су завршена (Нова 

Варош, Банат, Ниш) 

/ / Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2007. 

годину 

4. Пројекат: 

Подршка развоју 

регионале политике на 

националном нивоу 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2007, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 1,8 

милиона  EUR и траје 

од 2010 до 2013. 

године 

Припремљен нацрт Зелене 

књиге о регионалном развоју; 

почетак израде макроекономске 

анализе; 

припремљена скраћена верзија 

НПРР; 

учешће експерата у 

Експертској групи за израду 

Регионалних развојних 

стратегија како би се ускладиле 

са НПРР; 

припрема за усклађивање 

стратегија Војводине и 

Београда, 

ревидиран план обука; 

одржане 4 радионице;  

израда водича за усклађивање 

НПРР и РРС; 

припремљена и послата 

/ / Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2007. 

годину 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
брошура 11. децембра 2012. 

године 

5. Пројекат: 

Подршка развоју 

локалне 

инфраструктуре ИПА 

2008 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2008, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 45,5 

милиона  EUR и траје 

од 2010 до 2014. 

године. 

Укупна стредства 

националног 

кофинасирања износе 

10 милиона ЕUR 

Компонента 1 (Јачање јавних 

комуналних предузећа) 

 пројектне активности 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 

секотра животне средине 

(Пирот, Сремска Митровица-

Шабац) 

01 

 

44.252.317,35 

RSD 

Стратегија реформе 

државне управе у 

Републици Србији; 

Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2008. 

годину 

6. Пројекат: 

Подршка развоју 

локалне 

инфраструктуре ИПА 

2010 

 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА 2010, тј. 

од стране Европске 

уније и њиме управља 

Делегација Европске 

комисије у Републици 

Србији.  

Пројекат је вредан 31  

милион  EUR и траје од 

2011 до 2015. године 

Укупна стредства 

националног 

кофинасирања износе 

10 милиона EUR 

Компонента 1 

завршена  студија 

изводљивости (Ниш); 

започет рад на студији 

изводљивости (Зрењанин); 

одабран 1 пројекат за који ће 

бити израђена студија 

изводљивости (Сокобања); 

Компонента 2 

јавна набавка у току за 2 

пројекта (Шабац, „Колубара”-  

водоснабдевање); 

ДЕУ уговорила део радова за 

„Колубару ”- водоснабдевање; 

започети припремни радови на 

једном пројекту (Лесковац) 

/ / Стратегија реформе 

државне управе у 

Републици Србији 

Финансијски 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и Комисије 

Европских 

заједница за 2010. 

годину 

7. Програм: 

 Мере о распореду и 

коришћењу средстава 

за програмирање 

регионалног развоја и 

подршке малим и 

средњим предузећима 

и предузетништву у 

За меру суфинансирања 

иницијатива јединица локалне 

самоуправе за припрему и 

спровођење пројеката на 

локалном и регионалном нивоу 

предвиђен је износ од 

44.047.200,00 RSD, од чега је 

одобрено 9.908.836,58 RSD за 7 

01 9.908.836,58 

RSD 

Стратегија 

регионалног 

развоја Републике 

Србије за период 

2007-2012 године 

 



 

 138 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
29.030.000 

RSD 

22.492.800 

RSD 

2012. години пројеката јединица локалне 

самоуправе; 

за меру подршке малим и 

средњим предузећима, 

предузетницима и задругама за 

јачање иновативности 

предвиђен је износ од 

29.030.000,00 RSD, и цео износ 

је пренет НАРР ради 

реализације мере; 

за меру подршке малим и 

средњим предузећима која 

имају тенденцију брзог раста – 

газеле предвиђен је износ од од 

22.492.800,00 RSD динара и цео 

износ је пренет НАРР ради 

реализације мере;  

а  износ од 9.760.000,00 RSD 

намењен је за меру 

суфинансирања годишње 

чланарине јединица локалне 

самоуправе за рад и пословање 

акредитованих регионалних 

развојних агенција, од чега је 

утрошено укупно 8,833,045.17 

RSD а средства је добила 41 

јединица локалне самоуправе 

8.833.045,17 

RSD 

8. Пројекат: 

Финансирање 

стандардизованог сета 

услуга који реализују 

акредитоване 

регионалне развојне 

агенције у 2012. години 

Укупно је предвиђен износ за 

ове намене је 30.662.600,00  

RSD, реализовано, односно 

пренето АРРА 27.787.700,00 

RSD, а средства је користило 12  

акредитованих регионалних 

развојних агенција и једна 

неакредитована агенција 

сагласно могућности из Уредбе  

01 27.787.700 

RSD 

Стратегија 

регионалног 

развоја Републике 

Србије за период 

2007-2012 године 

9. Пројекат: 

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 

Уредбом је предвиђено да се из 

наплаћених ануитета по раније 

одобреним кредитима обезбеде 

средства у износу од 4,5 

милијарди RSD. У 2012.г. по 

Уредби су одобрено 122 

кредита у износу од око 4,2 

милијарде динара, а исплаћено 

је око 1,5 RSD милијарди RSD, 

док ће се исплата средстава 

пренети и у 2013.године  због 

немогућности реалиазације до 

краја 2012. године 

12 4.200.000.000 

RSD 

Стратегија 

регионалног 

развоја Републике 

Србије за период 

2007-2012 године 

10. Пројекат: 

Изградња мреже 

аутопутева као веза 

градова са коридорима 

Реализација уговора везаних за 

пројекат „Инфраструктурна 

подршка развоју аутомобилске 

индустрије” (пројектовање 

планираних деоница, изградња 

планираних деоница и стручни 

надзор над извођењем радова); 

одобренасредства НИП-а за 

2012. год. 932.684.624 RSD, 

01 499.417.633,15 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
реализација 53,55% 

11. Програм: 

Подршка развоју 

регионалне 

инфраструктуре 

Од одобрених 7 пројеката, 

реализована 3 пројекта: израда 

студије оправданости за 

изградњу државног пута I реда 

Појате – Прељина, израда 

студије оправданости за 

изградњу државног пута I реда 

М21 Нови Сад - Рума - Шабац – 

Лозница и  Израда Идејног и 

Главног пројекта са техничком 

контролом за доградњу 

Регионалног центра за ванредне 

ситуације у Ужицу; одобрена 

средства НИП-а за 2012. год. из 

извора 01: 28.000.000 RSD, из 

извора 11: 43.900.000 RSD, 

реализација 11,06% 

01 

 

 

11 

7.950.000 

RSD 

 

/ 

Стратегија 

регионалног 

развоја Србије за 

период од 2007. до 

2012. год.; 

Национална 

стратегија заштите 

и спасавања у 

ванредним 

ситуацијама; 

Стратегија за 

смањење 

сиромаштва 

12. Програм: 

Инфраструктурни 

пројекти као подршка 

инвестицијама 

Од одобрених 4 пројекта, 

реализована 3 пројекта: 

унутрашња саобраћајница 

индустријске зоне у Дољевцу,  

изградња сервисне 

саобраћајнице у просторној 

целини “Доља Исток” у 

Зрењанину 

 и Индустријска зона Шабац; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину  50.417.597 RSD, 

реализација 84,92% 

01 42.816.814,70 

RSD 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја; 

Акциони план за 

спровођење 

Националне 

стратегије 

одрживог развоја 

од 2009. до 2017. 

године; 

Стратегија развоја 

друмског, 

железничког, 

водног, ваздушног 

и интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

2008-2015 године; 

Национална 

стратегија 

привредног развоја; 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања 

13. Програм: 

Развој инфраструктуре 

у најнеразвијенијим 

општинама у 

Републици Србији 

Од одобрених 20 пројеката, 

реализовано 18 пројеката; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину 154.031.507 RSD, 

реализација 77,41% 

01 119.241.128,71 

RSD 

/ 

01 403.585.841,60 

RSD 

14. Програм: 

Унапређење локалне 

инфраструктуре 

Од одобренa 62 пројекта, 

реализовано 37 пројеката; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину из извора 01: 

1.203.421.283 RSD, из извора 

11: 956.100.000 RSD, 

реализација 18,69% 

11 / 

Стратегија 

регионалног 

развоја Србије за 

период од 2007. до 

2012.; 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
14.1 Пројекат: 

Зајам за општинску и 

регионалну 

инфраструктуру А и Б - 

зајам Европске 

инвестиционе банке 

Од одобрених 19 пројеката, 

реализовано 9 пројеката; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину из извора 01: 

325.489.954 RSD, из извора 11: 

956.100.000 RSD, реализација 

21,66% 

01 277.615.074,34 

RSD 

/ 

14.2 Пројекат: 

Унапређење 

инфраструктуре у 

општинама 1,2,3 групе 

Од одобрених 5 пројеката, 

реализована 2 пројекта: 

Парковски комплекс на 

Лагатору (фаза1.Зона А),  

Уређење трга пиротских 

ратника; одобрена средства 

НИП-а за 2012. годину 

24.472.274 RSD,  реализација 

12,49% 

01 3.057.542,88 

RSD 

/ 

14.3 Пројекат: 

Интервентна средства 

за допуну секторских 

пројеката НИП-а 

Од одобрених 34 пројекта, 

реализовано 24 пројекта; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину 186.584.859 RSD, 

реализација 54,64% 

01 101.949.129,53 

RSD 

/ 

14.4 Пројекат: 

Унапређење локалне 

комуналне 

инфраструктуре 

Од одобрених 4 пројекта, 

реализована 2 пројеката: 

Изградња резервоара питке 

воде на Ђурђевом брду - Град 

Јагодина и Завршетак 

водоводне мреже са пратећим 

објектима у Шарбановцу; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину 36.264.150 RSD, 

реализација 57,81% 

01 20.964.094,91 

RSD 

/ 

15. Програм: 

Реконструкција путне 

инфраструктуре у мање 

развијеним општинама 

Извођење радова на 

планираним деоницама у 

оквиру пројекта 

Рехабилитација дела 

регионалног пута Р 243; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину 120.960.000 RSD, 

реализација 41,52% 

01 50.218.769,18 

RSD 

Стратегија 

регионалног 

развоја Србије за 

период од 2007. до 

2012; 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања 

16. Програм: 

Унапређење комуналне 

инфраструктуре 

Од одобрена 3 пројекта, 

реализована 2 пројекта; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину  704.721.000 RSD, 

реализација 3,42% 

01 24.120.407,17 

RSD 

Стратегија 

регионалног 

развоја Србије за 

период од 2007. до 

2012; 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања 

16.1 Пројекат: 

Програм подршке 

развоју општинске 

инфраструктуре-

пројекти који се 

финансирају из ИПА 

2008 

Реализована 2 одобрена 

пројекта: Изградња 

водоснабдевања регионалног 

система „Ћелије”: деонице 

Липовац – Дедина,  Дедина – 

Сталаћ и резервоар Варварин – 

Т 102; Систем за пречишћавање 

отпадних вода Шабац; 

одобрена средства НИП-а за 

01 24.120.407,17 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
2012. годину 204.721.000 RSD, 

реализација 11,78% 

16.2. Пројекат: 

Програм подршке за 

општинску 

инфраструктуру - 

МИСП 2010-пројекти 

који се финансирају из 

ИПА 2010 

Покренут поступак јавне 

набавке радова за Регионални 

пројекат водоснабдевања за 

Колубарски округ: изградња 

дела цевовода у оквиру система 

за водоснабдевање Колубарског 

округа; одобрена средства 

НИП-а за 2012. годину 

500.000.000 RSD, реализација 

0% 

01 / / 

17. Програм: 

Израда пројектне 

документације за 

санацију последица од 

елементарних непогода 

Од одобрена 3 пројекта, 

реализована 2 пројекта; 

одобрена средства НИП-а за 

2012. годину  9.566.730 RSD,  

реализација 58,94% 

01 5.638.965,97 

RSD 

/ 

17.1 Пројекат: 

Санација 

инфраструктуре након 

елементарних непогода 

Реализована 2 одобрена 

пројекта: Реконструкција 

локалног пута Лоћика - Мали 

Дреновац у Алексинцу,  

Рехабилитацијa локалног пута 

Л-9 у селу Палежница, 

општина Љиг. 

Одобренасредства НИП-а за 

2012. год. 7.043.430 RSD, 

реализација 46,62%. 

01 3.283.685,97 

RSD 

/ 

17.2 Пројекат: 

Припрема пројектне и 

планске документације 

Од одобрена 2 пројекта, 

реализован 1 пројекат: Израда 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

инфраструктурног коридора 

аутопута Е-761, деоница Појате 

– Прељина; одобрена средства 

НИП-а за 2012. годину  

2.523.300 RSD, реализација 

93,34% 

01 2.355.280 

RSD 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

2. Министар Милутин Мркоњић 

3. Делокруг На основу члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за транспорт опасног терета; Управа за утврђивање способности бродова за 

пловидбу;  

Агенција за управљање лукама; “Железнице Србије”, a.д; Директорат цивилног 

ваздухопловста Републике Србије; Јавно предузеће “Путеви Србије”; Дирекција за 

водне путеве 

 

 
Активности на изради нових закона, које чине веома значајан део активности Министарства саобраћаја (у 

даљем тексту: Министарство), спроводе се ради усаглашавања националног законодавства са законодавством 

Европске уније, али и стварања ефикаснијег и безбеднијег транспортног система кроз неопходну законску 

регулативу. Осим осам усвојених закона, завршен је рад на изради три нова системска закона у области 

саобраћаја, која су достављена на мишљење надлежним државним институцијама, и то: 

- Нацрт закона о превозу терета у друмском саобраћају; 

- Нацрт закона о железници; 
- Нацрт закона о безбедности и интероперабилности железнице.  

Покренута је процедура потврђивања Предлога закона о потврђивању измена и допуна Конвенције о 

међународним железничким превозима (COTIF), као и Предлога закона о потврђивању Конвенције о ограничењу 

одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о 

ограничењу одговорности за поморска потраживања. 

У наведеном периоду Сектору за друмски транспорт поднето је 44.960 захтева домаћих превозника у вези 

са обављањем међународног друмског превоза путника и ствари. 

Домаћим превозницима за обављање међународног превоза ствари из контингента за 2012. годину издато 

је 155.900 дозвола, а раздужене су 150.193 дозволе и извршена је нумерација потврда националним бројем и 
продужење рока важења потврда за 8.650 возила.  

За обављање међународног друмског превоза путника у наведеном периоду издата су  122 примерка 

билатералних дозвола домаћим превозницима за 89 међународних аутобуских линија, 117 примеракa 
билатералних дозвола страним превозницима за 43 међународнe аутобускe линијe и 85 примеракa транзитних 

дозвола страним превозницима за 22 међународнe аутобускe линијe, што укупно износи 324 примеркa дозвола за 

154 међународнe аутобускe линијe. 
Домаћим превозницима за обављање међународног ванлинијског превоза путника из контингената 

дозвола размењених за 2012. годину издато је 3.157 дозвола и приближно исти број дозвола је раздужен. Страним 

превозницима је издато шест транзитних дозвола за обављање наизменичног превоза путника у 15 примерака и 

10 билатералних дозвола за обављање осталих врста ванлинијског превоза путника у 10 примерака. 

У унутрашњем друмском превозу путника евидентирано је 26 редова вожње са 108 полазака које су 

одјавили превозници у линијском међумесном превозу путника, за регистрациони рок 2012/2013. година, донето 

је 21 решење о брисању из Регистра редова вожње за регистрациони рок 2012/2013. година, са укупно 45 полазака 

и донето је пет закључака о обустави поступка.  
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 У наведеном периоду донето је 17 решења, односно предлога решења по жалбама странака и дат је 21 

одговор на тужбе странака у управном спору.  

Инспекцијске службе су и ван радног времена, као и у дане викенда, обављале  инспекцијски надзор над 

вршењем међународног друмског превоза на граничним прелазима и пунктовима у унутрашњости територије 
Републике Србије. 

Ради спречавања нелегалног превоза путника и ствари, интензивирана је  активност инспекцијских 

органа, уз асистенцију МУП-а и резултати тога рада исказани су у табеларном приказу: 
 

Извештај о раду од 27. јула до 31. децембра 2012. год. Укупно  

Решења о испуњености услова за обављање јавног 

превоза путника и ствари 
1.610  

Решења о испуњености услова за рад аутобуских 

станица 
9  

Наплаћене мандатне казне превозницима у 

међународном  друмском саобраћају на граничним 

прелазима 

2.560  

Решења о забрани превоза 36  

Одузето дозвола за обављање међународног линијског 

превоза путника 
11  

Одузето дозвола за обављање међународног превоза 

ствари 
5  

Искључења возила с претоваром путника 51  

Аутобуси 55 

Тер. возила 41 

Комби-бус 51 

 
Привремена искључења из 

саобраћаја због неправилности и 

недостатака 

 Такси возила 8  

Пријаве судији за прекршаје – поднето + записници 141  

Пријаве због привредних преступа – поднето 5  

 

Представници Министарства учествовали су у изради Измена и допуна Општих услова превоза у 
међумесном друмском превозу путника и Даљинара за међумесни саобраћај, подзаконских аката које је донела 

Скупштина Привредне коморе Србије на основу овлашћења из Закона којим се уређује превоз у друмском 

саобраћају. 
Одржани су састанци мешовитих комисија о друмском саобраћају с Републиком Летонијом, Италијом, 

Чешком Републиком и Савезном Републиком Немачком и узето је учешће на заседању Заједничке комисије за 

економску сарадњу с Мађарском. 

„Железнице Србије” а.д. су јула 2012. године донеле нова оснивачка акта која се односе на следећа 

зависна друштва: 

1. Друштво за обављање делатности управљања јавном железничком инфраструктуром (одржава 

железничку инфраструктуру, управља железничком инфраструктуром, додељује трасе и врши наплату 

накнада оператерима за коришћење); 

2. Друштво за обављање делатности јавног превоза путника у железничком саобраћају и одржавање 
железничких возних средстава у тој врсти превоза (организује и реализује превоз путника железницом, 

односно одговара за пружање услуга јавног превоза путника, одржавање електромоторних возова и кола 

за превоз путника и има власништво над овим средствима); 
3. Друштво за обављање делатности јавног превоза робе у железничком саобраћају и одржавање 

железничких возних средстава у тој врсти превоза (организује и реализује пружање услуге превоза робе, 

укључујући и одржавање локомотива и теретних кола и има власништво над овим средствима); 
4. Друштво за обављање делатности управљања непокретностима и другом имовином „Железнице Србије” 

а.д. (управља имовином која није у директној функцији саобраћаја). 

Обустављена је процедура прикупљања мишљења на одлуке којима се оснивају нова друштва и Одлуку о 

изменама и допунама Статута „Железнице Србије” а.д. након доношења новог Закона о јавним предузећима. 

Неопходно је да „Железнице Србије” а.д. прво ускладе одлуке са новим Законом о јавним предузећима, па да се 

потом приступи процедури за доношење Решења за давање сагласности на одлуке којима се оснивају нова 

друштва и Решења за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Железнице Србије а.д. 

Министарство је организовало састанак Надзорног одбора за реализацију Стратегије Европске уније за 

Дунавски регион - приоритетне области 1б, који чине представници сродних министарстава транспорта из 
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земаља чланица Дунавске стратегије. На састанку је дoнета одлука о томе да се ураде анализе актуелних 

стратегија транспорта свих 14 земаља (8 ЕУ и 6 НЕЕУ), као и да се уради пројектни задатак заједничке 

транспортне визије Дунавског региона. 

У септембру и октобру 2012. године интензивирани су преговори за закључивање руског државног 
кредита. Републичка ревизиона комисија је у октобру 2012. године одобрила је Идејни пројекат и Студију 

оправданости за Пројекат изградње и електрификације другог колосека железничке пруге Београд – Панчево. У 

току је усаглашавање цена за овај пројекат, што представља кључни предуслов за потписивање првог извођачког 
уговора с руском страном.  

 У току су преговори са Чешком експортном банком о кредиту за Пројекат реконструкције и 

модернизације деонице железничке пруге Ћеле Кула – Станичење, као једине преостале деонице Коридора 10 

кроз нашу земљу која није електрифицирана. Тренутно се преговара око понуде чешке стране о цени извођења 

пројекта, као и о процентуалном учешћу српске стране у оквиру овог кредитног аранжмана. Разматрање стручне 

и  техничке стране понуде поверено је посебној Комисији „Железнице Србије” а.д., која ће тим поводом сачинити 

посебан извештај, који ће накнадно бити достављен и члановима преговарачког тима. 

У децембру 2012. године потписани су Уговор о кредиту и Уговор о гаранцији за Пројекат изградње 

станице Београд Центар - Прокоп (фаза 1) с Кувајтским фондом за арапски економски развој у износу од око 26 

милиона евра, који обухвата капацитете за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова. Израда пројектне 
документације одвија се према плану. Након тога, наредна активност ће бити израда тендерске документације. 

„Железнице Србије” а.д. су обезбедиле финансијска средства за техничку контролу пројектне документације. 

У децембру 2012. године потписан је Меморандум о разумевању за пројекте из области железничке 

инфраструктуре у Републици Србији између Министарства и „Железница Србије” а.д., Београд, и кинеске 

компаније за телекомуникације и инфраструктуру „China Communications Construction Company Limited”. С 

обзиром на то да је Народна Република Кина за финансирање пројеката у југоисточној Европи издвојила средства 

у износу од 10 милијарди долара и на заинтересованост кинеске компаније за телекомуникације и 

инфраструктуру, потписивање наведеног меморандума омогућава даље активности ради обезбеђивања 

неопходних финансијских ресурса путем извозних кредита или других начина финансирања. Заинтересоване 
стране наставиће даље активности на изради предлога везаних за приоритетне пројекте из области железничке 

инфраструктуре у Републици Србији, како би се могла пронаћи решења за коришћење кинеског фонда за  

финансирање пројеката у југоисточној Европи. 
Половином децембра 2012. закључен је Протокол о заједничким активностима на припреми пројектне 

документације за изградњу обилазне пруге око града Ниша. Протоколом се даје подстрек наставку развоја 

железничких капацитета на територији града Ниша, и њихово стављање у функцију побољшања услова живота и 
испуњавања захтева за превозом становништва, односно испуњавања захтева привреде за превозом робе. Овим 

протоколом дефинише се предмет и циљ заједничких активности Министарства и града Ниша, као и наставак 

активности и сарадње започете између „Железница Србије“ а.д. и града Ниша.  

Из фонда ИПА 2008 финансиран је пројекат „Омогућавање интермодалног транспорта у Србији”. У току 

је процедура прибављања сагласности Републичке ревизионе комисије на наведену техничку документацију. У 

септембру 2012. године Скупштина града Београда усвојила је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за 

локацију Ц-13 Интермодални терминал и логистички центар. Припремљен је Елаборат за решавање 

имовинскопрaвних односа, након чега ће инвеститор започети процес откупљивања парцела од власника, будући 

да је град Београд обезбедио средства за експропријацију.  
Пловни пут река Дунав и Тиса је обележен на задовољавајућем нивоу. Река Сава је обележена обалним 

ознакама и пловећим ознакама од 0 км до 54 км, а у наредном периоду ће бити настављено обележавање на 

преосталом делу реке Саве у Републици Србији, што ће обезбедити повољније услове за безбедну пловидбу на 
овој реци. У предстојећем периоду очекује се обезбеђивање финансијских средстава из буџета неопходних за 

интервентно одржавање и уклањање уских грла која отежавају пловидбу на реци Сави. 

Међународна сарадња у области водног саобраћаја и безбедности пловидбе је унапређена кроз 

интензивирање сарадње с Дунавском комисијом, Међународном комисијом за слив реке Саве и Централном 

комисијом за пловидбу Рајном. Такође, Република Србија је у 2012. години приступила Декларацији о ефикасном 

одржавању водне инфраструктуре на реци Дунав и њеним пловним притокама, а након две године преговора, у 

децембру 2012. године, заједно са Савезном Републиком Немачком, Француском Републиком, Холандијом, 

Краљевином Белгијом и Луксембургом, потписала је Стразбуршку конвенцију о ограничењу одговорности 

власника бродова унутрашње пловидбе. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Закон о изменама и допуни 

Закона о јавним путевима 

Укидају се одређене накнаде 

прописане Законом о јавним 

путевима у циљу смањивања 

трошкова грађана и привреде 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93 /12 

28. септембар 
/ 

2. Закон о изменама Закона о 

ваздушном саобраћају  

 

Уређују се услови којима се 

омогућава да се ваздушни 

саобраћај у Републици Србији 

одвија безбедно и обезбеђено 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

/ 

3. Закон о изменама и 

допунама Закона о пловидби 

и лукама на унутрашњим 

водама 

Законом se мења правни статус 

Дирекције за водне путеве из 

посебне организације у орган у 

саставу Министарства 

саобраћаја и прецизира 

поступак вршења техничког 

надзора и врсте прегледа и 

припрема брода унутрашње 

пловидбе за вршење одређених 

прегледа 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 
/ 

4. Предлог закона о државној 

припадности и упису 

пловила 

Уређује се државна припадност, 

идентификација, упис и 

уписници бродова и других 

пловила трговачке морнарице 

Републике Србије, као и питање 

поступка уписа 

У процедури, 

упућен  

30. новембра 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 
Опис 

 

Број 

„Службеног 
гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Уредба о измени Уредбе о 

утврђивању Програма о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција за 

ЈП „Путеви Србије” за 

2012. годину 

Члан 7.Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС“, бр. 

101/11 и 93/12) и 

члан 42. став 1. 

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) 

Измењена је Уредба о 

утврђивању Програма о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција за јавно 

предузеће „Путеви Србије“ 

за 2012. годину, у глави II. 

Намена средстава за 

субвенције ЈП „ Путеви 

Србије”, Београд  

111/12 

22. новембар 

/ 

2. Уредба о престанку Члан 123. тачка 3. Даном ступања на снагу ове 113/12 / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
важења Уредбе о висини 

годишње накнаде за 

моторна и прикључна 

возила 

Устава Републике 

Србије, а у вези са 

Законом о јавним 

путевима 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 101/05, 

123/07, 101/11 и 

93/12) 

уредбе престала је да важи 

Уредба о висини годишње 

накнаде за моторна и 

прикључна возила 

(„Службени гласник РС“,  

број 8/12) 

30. новембар 

3. Уредба о ценама услуге 

које врши Агенција за 

безбедност саобраћаја 

Члан 10. став 2. 

Закона о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 41/09, 53/10 

и 101/11) 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) 

Утврђује се висина цена 

услуга које плаћају 

корисници услуга и посебних 

накнада за обављање послова 

које врши Агенција за 

безбедност саобраћаја 

121 / 12 

24. децембар 

/ 

4. Одлука о образовању 

Тела за координацију 

безбедности саобраћаја на 

путевима 

Члан 8. Закона о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 41/09, 53/10 

и 101/11), 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 - 

пречишћени текст, 

69/08 и 98/12)  

У циљу остваривања сарадње 

и усклађеног обављања 

послова у функцији 

унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима, као и 

иницирања и праћења 

превентивних и других 

активности у области 

безбедности саобраћаја на 

путевима, Влада је 

образовала Тело за 

координацију послова 

безбедности саобраћаја на 

путевима, као 

координационо тело Владе, у 

чији састав улазе министри 

надлежни за послове 

саобраћаја, унутрашње 

послове, здравља, рада, 

правде, просвете и трговине 

и услуга 

 

109 /12 

16. новембар 

/ 

5. Закључак  

05 број: 018- 05-5578/2012 

од 6. септембра 2012. 

године  

Члан 11. Закона о 

закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Службени 

лист СФРЈ”, бр. 

55/78 и 47/89 - СУС) 

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Кипар о сарадњи 

у поморком саобраћају и 

усвојен је текст Споразума 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
и члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, 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 

Кипар о сарадњи у 

поморском саобраћају  

 

6. Закључак 

05 број: 037-5409/2012 од 

6. септембра 2012. 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 Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на XI заседању 

Генералне скупштине 

Међувладине организације за 

међународни превоз 

железницом (OTIF), у Женеви 

(Швајцарска), 19. и 20. 

септембра 2012. године и 

одређени су представници 

Републике Србије у 

Управном одбору 

Међувладине организације за 

међународне превозе 

железницом (OTIF) за период 

од 1. октобра 2012. до 30. 

септембра 2015. године 

/ / 

7. Закључак  

05 број: 037-5896/2012 од 

20. септембра 2012. 

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 Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на дипломатској  

конференција за усвајање 

Нацрта Стразбуршке 

конвенције о ограничењу 

одговорности власника 

бродова унутрашње 

пловидбе, у Стразбуру, 25 – 

27. септембра 2012. године, и 

усвојен је текст Нацрта 

Стразбуршке конвенције о 

ограничењу одговорности 

власника бродова унутрашње 

пловидбе  

/ / 

8. Закључак  

05 број: 037-6073/2012 од 

20. септембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 55/05 и 

71/05-исправка, 

101/07, 65/08 и 16 

/11) 

Прихваћена је Платформа за 

разговоре делегација 

Републике Србије и 

Републике Летоније на 

састанку експерата из 

области међународног 

превоза ствари у друмском 

саобраћају, у Београду 20. и 

21. септембра 2012. године 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

9. Закључак 

 05 број: 021-5888/2012 од 

20. септембра 2012. 

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)  а у вези 

Прихваћен је Извештаји о 

раду Националног комитета 

за обезбеђивање у 

ваздухопловству за период 

јануар, фебруар и март 2012. 

године  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
са тачком 6. став 2. 

Одлуке о 

образовању 

Националног 

комитета за 

обезбеђивање у 

ваздухопловству 

(„Службени гласник 

РС“, број 20/11) 

10. Закључак 

05 број: 021-5929/2012 од 

20. септембра 2012. 

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)  а у вези 

са тачком 6. став 2. 

Одлуке о 

образовању 

Националног 

комитета за 

обезбеђивање у 

ваздухопловству 

(„Службени гласник 

РС“, број 20/11) 

Прихваћен је Извештај о раду 

Националног комитета за 

обезбеђивање у 

ваздухопловству за период 

април, мај и јун 2012. године  

/ / 

11. Закључак 

05 број: 021-6742/2012 од 

10. октобра 2012. године 

Члан 46. став 1. 

Закона о јавним 

агенцијама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 18/05 и 

81/05 – исправка), 

члан 237. тачка 2) 

Закона о ваздушном 

саобраћају 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 73/10, 57/11 

и 93/12) 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) 

Прихваћен је Извештај о 

раду Директората цивилног 

ваздухопловства Републике 

Србије за период 01.01. – 

31.12. 2011. године, који је 

усвојио Управни одбор 

Директората цивилног 

ваздухопловства Републике 

Србије на 8. седници 

одржаној 23. фебруара 2012. 

године 

/ / 

12. Закључак 

05 број: 401-6799/2012-1 

од 10. октобра 2012. 

године 

Члан  5. Закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 

93/12) и члан  43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

Усвојен је Програм о измени 

Програма о распореду и 

коришћењу средстава за 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама за 2012. 

годину  

 

/ 

 

 

/ 
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65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

13. Закључак 

05 број: 018-6979/2012 од 

18. октобра 2012. године 

Члан 8. став 1. и члан 

11. ст. 2. и 3. Закона о 

закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Службени 

лист СФРЈ”, бр. 

55/78 и 47/89 -УС) и 

члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

PC”, бр. 55/05, 71/05 

- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и 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 текст Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Италије о узајамном 

регулисању друмског 

превоза путника и ствари 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

 

 

14. Закључак   

05 број: 037-6898/2012 од  

18. октобра 2012. године 

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 о 

разговорима делегација 

Републике Србије и 

Републике Хрватске на 

састанку Мешовите комисије 

за међународни превоз 

путника и ствари у друмском 

саобраћају, у Загребу 5. и 6. 

јула 2012. године 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

15. Закључак 

05 број: 018-01-7454/2012 

од 2. новембра 2012. 

године 

Члан 8. став 1. и 

члан 11. ст. 2. и 3. 

Закона о 

закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Службени 

лист СФРЈ“, бр. 

55/78 и 47/89 – УС) 

и 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) 

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума и усвојен је текст 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Немачке о 

превозу путника и ствари у 

међународном друмском 

саобраћају 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

16. Закључак  

05 Број: 018-01-7256 

од 2. новембра 2012. 

године 

Чл. 9.  и  11. Закона 

о закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Службени 

лист СФРЈ“, бр. 

55/78 и 47/89 – УС) 

и члан 

43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС“,бр. 

55/05 и 71/05-

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума и усвојен је текст 

Споразума за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Мађарске о друмском 

превозу путника и ствари у 

међународном друмском 

саобраћају 

/ 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) 

 

17. Закључак 

05број: 018-01-7695/2012 

од 8. новембра  2012. 

године 

Члан 8. став 1. 

Закона о 

закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Службени 

лист СФРЈ“, бр. 

55/78 и 47/89 – УС) 

и 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) 

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Чешке Републике о 

међународном друмском 

саобраћају, у Прагу, 14. и 15. 

новембра 2012. године, и 

усвојен је текст Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Чешке 

Републике о међународном 

друмском саобраћају 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

18. Закључак 

05 број: 018-01-7611/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

 

Члан 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, 71/05 

– исправка, 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 Кабинета 

министара Украјине о 

сарадњи у области 

железничког саобраћаја, и 

усвојен је текст Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Кабинета министара 

Украјине о сарадњи у 

области железничког 

саобраћаја 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

19. Закључак  

05 број: 018-01-7610/2012 

од  8. новембра 2012. 

године 

 

Члан 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, 71/05 

– исправка, 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 сарадњи 

у области железничког 

саобраћаја и усвојен је текст 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о 

сарадњи у области 

железничког саобраћаја 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

20. Закључак  

05 број: 037-7744/2012 од 

8. новембра 2012. 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 

разговорима делегација 

Републике Србије и 

Републике Белорусије на 

састанку Мешовите комисије 

за међународни превоз 

путника и ствари у друмском 

саобраћају, у Београду 10. и 

11. маја 2012. године 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 
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до 2015. године 

21. Закључак  

05 број:018-05-7987/2012 

од 16. новембра  2012. 

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. 55/05,71/05-

исправка, 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 Азербејџан и 

усвојен је текст Споразума о 

ваздушном саобраћају 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Азербејџан  

 

/ / 

22. Закључак 

05 број:342-8061/2012-1  

од 20. новембра 2012. 

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) 

Влада је дала сагласност да 

Дирекција за водне путеве 

која је надлежна за техничко 

одржавање и развој 

унутрашњих водних путева у 

Републици Србији на којима 

важе међународни и 

међудржавни режим 

пловидбе, у име Републике 

Србије као власника водног 

земљишта,  врши 

инвеститорска права у 

оквиру којих ће предузимати 

све потребне активности за 

реализацију пројекта 

„Припрема документације за 

хидротехничке и багерске 

радове на критичним 

секторима на реци Дунав у 

Србији” 

/ / 

23. 

 

Закључак  

05 број:018-8040/2012 од 

20.новембра 2012. 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. 55/05,71/05-

исправка, 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 Турске, и усвојен 

је текст Споразума о 

ваздушном саобраћају 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Турске 

/ / 

24. Закључак 

05 број: 337-8060/2012 од 

20. новембра 2012. 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 текст 

Стразбуршке конвенције о 

ограничењу одговорности 

власника бродова унутрашње 

пловидбе, која је усвојена на 

дипломатској конференцији 

одржаној у Стразбуру, 25 – 

27. септембра 2012. године 

/ / 
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25. Закључак 

05 број: 342-8081/2012 од 

20. новембра 2012. 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 текст 

Декларације о ефикасном 

одржавању водне 

инфраструктуре на реци 

Дунав и њеним пловним 

притокама, усвојеној у 

Луксембургу, 7. јуна 2012. 

године, и усвојен је  текст 

писма о приступању 

Републике Србије наведеној 

декларацији 

/ 

 

/ 

26. Закључак  

05 број: 344 -8044/2012 од 

20. новембра 2012. 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 

реализацији Уговора о 

извођењу радова, Коридор 

10, Е - 80 Ниш (Просек) – 

Димитровград (гранични 

прелаз са Бугарском), 

деоница Просек – Црвена 

Река 

(CORRX.E80.EIB.PACK1-

LOT1.ICB) ЛОТ 1 Изградња 

Аутопута Е80 Деоница 

Просек - Црвена Река, ЛОТ 1 

траса и мостови Просек - 

Банцарево, закључен дана 

19.01.2012. године у 

Београду између „Коридори 

Србије” д.о.о. и  ЈV AKTOR 

S.А и TERNA S.А, оба из 

Грчке, Атина и Уговора о 

извођењу радова, Коридор 

10, Е - 80 Ниш (Просек) – 

Димитровград (гранични 

прелаз са Бугарском), 

деоница Просек – Црвена 

Река 

(CORRX.E80.EIB.PACK1-

LOT2.ICB) ЛОТ 2 Изградња 

Аутопута Е - 80 Деоница 

Просек - Црвена Река, ЛОТ 2 

траса и мостови Банцарево – 

Црвена Река,  закључен дана 

19.01.2012. године у 

Београду између „Коридори 

Србије” д.о.о. и  ЈV AKTOR 

S.А и TERNA S.А, оба из 

Грчке, Атина  

/ / 
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Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
27. Закључак 

05 број: 343-8176/2012 

20. новембра 2012. 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)  а у вези 

са чланом 1. став 5. 

Закона о утврђивању 

максималне зараде  

у јавном сектору 

(„Службени гласник 

РС“, број 93/12) 

Запослени у Директорату 

цивилног ваздухопловства 

Републике Србије, као 

организацији у чијој је 

надлежности безбедност 

цивилног ваздухопловства, 

сматрају се ваздухопловним 

особљем чији послови 

непосредно утичу на 

безбедност ваздушног 

саобраћаја, у смислу члана 1. 

став 5. Закона о утврђивању 

максималне зараде у јавном 

сектору 

/ / 

28. Закључак 

05 број:018-8415/2012 од 

28. новембра 2012. године 

 

Чл. 9. и 11. Закона о 

закључивању и 

извршавању 

међународних 

уговора („Сл. Лист 

СФРЈ“, бр. 55/78 и 

47/89-СУС) и члан 

43. став 3. 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 о 

преговорима за  закључивање 

Споразума о ваздушном 

саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе 

Државе Катар 

 

/ / 

29. Закључак  

05 број: 48-8489/2012 од 

28. новембра 2012. 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) 

Усвојен је текст Уговора о 

изменама Уговора о 

грађењу/пројектовање и 

извођење радова на изградњи 

моста Земун -Борча са 

припадајућим 

саобраћајницама 

/ / 

30. Закључак   

05 број: 037-8772/2012 од 

6. децембра 2012. године 

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) 

Прихваћен је Извештај о 

разговорима делегација 

Републике Србије и 

Републике Летоније на 

састанку експерата из 

области међународног 

превоза ствари у друмском 

саобраћају, у Београду 20. и 

21. септембра 2012. године 

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

31. Закључак 

05 број 037-9056/2012 од 

13. децембра 2012. године 

Члан 43. 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) 

Прихваћена је Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на 79. редовном 

заседању Дунавске комисије, 

у Будимпешти (Мађарска), 18. 

и 19. децембра 2012. године 

/ / 

32. Закључак 

05 број: 018-9178/2012 од 

20. децембра 2012. године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

Прихваћен је Извештај о 

вођењу преговора за 

закључивање Споразума 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
РС“, 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 

Кипар о сарадњи у 

поморском транспорту, и 

усвојен је текст Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Кипар о сарадњи у 

поморском транспорту 

33. Закључак 

05 број: 037-9098/2012 од 

20. децембра 2012. 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) 

Мења се тачка  2. Закључка  

Владе 05. Број: 037-

8060/2012 од 20. новембра 

2012. године, у смислу 

давања овлашћења за 

потписивање текста 

Стразбуршке  конвенције о 

ограничењу  одговорности 

власника бродова унутрашње 

пловидбе 

/ / 

 

34. 

Закључак  

05 број: 401-9665/2012 од 

29. децембра 2012. године 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2013. 

годину („Службени 

гласник PC”, број 

114/12) и члан 43. 

став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 –

УС и 72/12) 

Усвојен је Програм о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција за  

„Железнице Србије” а.д. за 

2013. годину  

/ Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

 

 

35. Закључак 

05 број: 342-9478/2012 од 

29. децембра  2012. 

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 

Мултилатерални споразум 

ADN/M004 (према одељку 

1.5.1 Прописи из прилога 

ADN-а о превозу мазута, 

остаци терета мазута и лож 

уља у танкерима) којим се 

одлаже примена колоне 7 

табеле Ц у поглављу 3.2 

Европског споразума о 

међународном превозу 

опасног терета унутрашњим 

пловним путевима (ADN) 

/ / 

 

 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Правилник о звањима, условима за 

стицање звања и овлашћењима 

чланова посаде бродова трговачке 

Члан 132. став 5. и члан 

133. став 4. Закона о 

пловидби и лукама на 

/ 

 

 

64/12 

4. јул 
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Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
морнарице унутрашњим водама 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 73/10) и члан 

24. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС“, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08 и 

16/11) 

 

2. Правилник о начину обављања пробне 

вожње бродова и о зонама пловидбе 

бродова 

Члан 93. став 3. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник 

РС“, број 73/10) 

/ 99/12 

16.октобар 

3. Правилник о пројектовању 

реконструкције и изградње одређених 

елемената железничке инфраструктуре 

појединих магистралних железничких 

пруга  

 

Члан 8. став 3. Закона о 

безбедности у 

железничком саобраћају 

(„Службени лист СРЈ“, 

бр. 60/98 и 36/99 - 

исправка и „Службени 

гласник РС“, број 101/05 

- др. закон) 

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији од 

2008. до 2015. године 

100/12 

19. октобар 

4. Правилник о изменама и допуни 

Правилника о подели моторних и 

прикључних возила и техничким 

условима за возила у саобраћају на 

путевима 

 

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) 

/ 102/12 

26. октобар 

5. Правилник о условима у погледу 

здравствене способности чланова 

посаде бродова и других пловила, као и 

условима и начину вршења 

здравственог надзора 

*уз сагласност министра здравља 

Члан 134. став 2. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС“, 

број 73/10) 

 

 

/ 

112/12 

27. новембар 

6. Правилник о ванредном превозу Члан 115. став 6. Закона 

о безбедности саобраћаја 

на путевима („Службени 

гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10 и 101/11) 

/ 116/12 

7. децембар 

7. Правилник о основним условима које 

тунел на јавном путу мора да испуњава 

са гледишта безбедности саобраћаја и 

подобности пута за одвијање 

саобраћаја 

Члан 85. став 1. Закона о 

јавним путевима 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 101/05, 123/07, 

101/11 и 93/12) 

/ 121/12 

24. децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

1.  Програм реализације 

Мастер плана за 

унутрашње водне 

путеве 

Техничка имплементација РИС-а 

у Републици Србији је завршена 

– успостављени су технички 

предуслови за пружање РИС 

услуга; припремљени идејни 

06  5.360.000 

 EUR 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

пројекти уз подршку 2-Д 

хидрауличног модела; 

припремљена је документација 

за ИПА апликацију за радове; 

изабране су критичне локације за 

главне пројекте - селектовано је 

пет критичних сектора који се 

налазе у Србији, за даље 

пројектовање у фази 3 

1.1. Имплементација 

Речних 

информационих 

сервиса (РИС) на 

рекама Дунаву и Сави 

Техничка имплементација РИС-а 

у Републици Србији је завршена 

– успостављени су технички 

предуслови за пружање РИС 

услуга; завршено је опремање 

пловила (државна и 

комерцијална) са РИС опремом; 

развијен централни РИС сегмент 

за пружање различитих услуга 

РИС; завршена је интеграција 

свих компоненти система; 

покривеност више од 99% 

Дунава и Саве у Републици 

Србији (свих 18 AIS базних 

станица у функцији); у употреби 

је Систем за производњу и 

дистрибуцију електронских 

навигационих карата (ENCs); 

пловила у власништву државних 

органа која су идентификована у 

фази припреме и трајања 

пројекта су опремљена AIS 

транспондерима and ECDIS 

системима; D4D портал је 

оперативан; програм за 

опремање комерцијалних 

пловила са AIS транспордерима 

је завршен; имплементиране су и 

оперативне ERI, NTS, Hull 

Database and Data Gateway; 

имплементиран је и оперативан 

систем за управљање радом 

преводница; инсталиран је 

сегмент корисника у државној 

управи (корисничке рад. стан) у 

просторијама РИС оператера, 

капетанијама, царини, граничној 

полицији, речној полицији,  

жандармерији и на 

преводницама; све планиране 

корисничке радне станице су већ 

инсталиране на одговарајућим 

локацијама 

06  2.680.000 

 EUR 

/ 

1.2. Припрема пројектне и 

тендерске 

документације за 

хидрограђевинске 

радове на критичним 

секторима на реци 

Дунав у Србији 

Припремљени су идејни 

пројекти уз подршку 2-Д 

хидрауличног модела; урађена 

финансијска и економска 

анализа; урађена процена 

утицаја на животну средину за 

цео пројекат, посебно за 

06  0 / 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

из Националног 

програма ИПА; 

вредност  пројекта је 

1.849.825 EUR; период 

трајања од маја 2011.  

до марта 2013. године 

дефинисане критичне секторе; 

припремљена документација за 

ИПА апликацију за радове; 

изабране су критичне локације за 

главне пројекте - селектовано је 

пет критичних сектора који се 

налазе у Србији, за даље 

пројектовање у фази 3 

1.3. Уклањање 

неексплодираних 

убојних средстава 

(НУС) из Дунава, 

сектор Прахово 

Истражена је површина 

248967m2, вода и копно; 

очишћена НУС површина 

43917m2 на дубини 0.5m  на 

копну; урађено дигитално НУС 

мапирање, вода и копно 

247423m2; чишћење дубоких 

циљева, копно 43917m2; 

подводна чишћење од НУС 

циљева до 6m дубине воде 

195254m2; истажене сумњиве 

мете веће од 227 kg, 415 бомби; 

отпадни метал у води око 

Југопетрол терминала није 

урађен; откривене 4 олупине у 

води које нису предмет 

пројектне области и нису 

третиране; идентификовано, 

извађено и одложено 25 НУС из 

воде и копна; откривен и 

одстрањено једно буре са 

сумњивим  хемијским 

садржајем; откривени отпадни 

материјал који није експлозиван 

је уклоњен из ове области и 

одложен 

06 

 

 

2.680.000 

 EUR 

 

/ 

2. Програм унапређења 

стања путне 

инфраструктуре 

Израђен је Главни пројекат 

постављања телекомуникационе 

инфраструктуре – оптички 

каблови на деоници Београд–

Ниш; урађен пројектни задатак 

за интегрисано управљање и 

контролу безбедности саобраћаја 

на деоници Београд–Ниш;  

изведено је 17% уговорених 

радова за пројекат Изградња 

Коридора Х - изградња леве 

траке аутопута Е-75 од ГП 

Хоргош до деонице ГП Келебија 

(Петља Суботица Југ); изведено 

је 45% уговорених радова за 

пројекат Изградња ауто пута 

Београд–Јужни Јадран – радови 

на изградњи Е763 Београд –

Јужни Јадран, Лајковац 

01 1.797.615.773,61 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

2.1 Пројекат изградње 

одговарајуће 

телекомуникационе 

инфраструктуре дуж 

трасе и управљачких 

Израђен је Главни пројекат 

постављања телекомуникационе 

инфраструктуре – оптички 

каблови на деоници Београд-

Ниш; урађен пројектни задатак 

02 Нису трошена 

средства у 2012. 

години 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

центара на државном 

путу, а нарочито на 

аутопуту путног 

Коридора 10 и другим 

аутопутевима на 

територији Републике 

Србије 

за интегрисано управљање и 

контрола безбедности саобраћаја 

на деоници Београд-Ниш 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

2.2. Изградња Коридора Х - 

изградња леве траке 

аутопута Е-75 од ГП 

Хоргош до деонице ГП 

Келебија (Петља 

Суботица Југ) 

Завршени су радови и технички 

преглед леве траке аутопута од 

km 1+125 до km 28+000 и од km 

38+000 до km 98+000; добијено 

је позитивно мишљење Комисије 

за технички преглед изведених 

радова за деоницу од km 1+125 

до km 28+000 и од km 38+000 до 

km 65+500; започета је 

процедура добијања употребне 

дозволе за предметну деоницу; 

извођени су радови на изградњи 

аутопута на деоници ГП 

„Келебија” – петља „Суботица 

Југ” од km1+320 до km 23+619 

(полупрофил лева трака –„Y“ 

крак); изведено је 17% 

уговорених радова за ову 

деоницу 

01 38.830.448,26 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

2.3. Изградња ауто пута 

Београд-Јужни Јадран - 

радови на изградњи 

Е763 Београд Јужни 

Јадран, Лајковац од km 

40+645,28 до km 

53+139,91 

Извођени су радови на 

мостовским конструкцијама и 

траси; завршени су кључни 

земљани радови на траси као и 

шест мостовских конструкција 

од укупно 12; степен реализације 

изведених радова је око 45% у 

односу на уговорене радове. 

01 1.502.028.476,84 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

2.4. Сектор 5, Тунел 

Стражевица, Аутопут 

Е75, Деоница 

Добановци - Бубањ 

Поток  

Завршена је  десна тунелска цев 

за двосмеран саобраћај 

01 256.756.848,51 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

3. 

 

Програм јачања 

институционалних 

капацитета 

Министарства 

саобраћаја 

Израђено је 10 закона и 44 

подзаконских аката; 

организовано 27 

семинара/радионица у којима је 

учествовало 370 службеника; 

успостављен систем за 

управљање информацијама 

06 1.155.060 

EUR 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

3.1. Твининг – 

Усклађивање са acquis 

communautaire у 

области транспорта – 

фаза 2 

Израђено је 10 закона и 44 

подзаконских аката; 

организовано 27 

семинара/радионица у којима је 

учествовало 370 службеника; 

успостављен систем за 

06 705.060  

EUR 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

управљање информацијама Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

3.2. Пројекат јачања 

институционалних 

капацитета за 

управљање 

безбедношћу 

саобраћаја  

Изграђени су институционални 

капацитети кроз низ 

спроведених семинара  

06 450.000 

EUR 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

4. Програм унапређења 

међународне сарадње у 

области друмског 

транспорта  

Измењена је законска и 

подзаконска регулатива,  

а два међународна  уговора су у 

поступку потврђивања  

01 2.022.880 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

4.1. Пројекат унапређења 

билатералне сарадње у 

области друмског 

транспорта 

Олакшано је функционисање 

друмског транспорта,  

Иновирани су  билатерални 

уговори, 

одржано је седам  Мешовитих 

комисија 

 

01 2.022.880 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

5. Програм расподеле 

дозвола за превоз 

путника и ствари 

домаћим превозницима 

у друмском саобраћају  

Утврђен је Годишњи план 

расподеле дозвола и усаглашени  

су редови вожње 

 

01 2.486.045 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

5.1. Пројекат у вези доделе 

и начина коришћења 

дозвола за 

међународни јавни 

превоз ствари 

Правно је регулисана област 

издавања и коришћења дозвола 

за међународни превоз ствари у 

друмском саобраћају 

01 2.275.200 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

5.2. Унапређење 

програмског пакета 

који подржава 

администрацију 

издавања дозвола за 

превоз путника у 

међународном 

саобраћају и 

повезивање са 

постојећим системом 

(ИДЗМТ) 

Успостављен је лакши, 

ефикаснији и ефективнији начин 

администрације, у функцији 

странака у систему  

 

01 210.845 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

6. Програм реформе 

железнице 

Усвојена је регулатива за 

омогућавање ефикасних 

железничких услуга; усклађени 

су прописи, технички параметри 

и стандарди са директивама ЕУ  

06  205.000  

EUR 

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 

6.1. Техничка помоћ 

Железницама Србије 

при реструктурирању 

одабраних области  

Израђен је Предлог уговора о 

обавези  јавног превоза 

06  205.000  

EUR 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

7. Програм унапређења 

стања железничке 

инфраструктуре 

Подигнут је квалитет услуге 06  

 

579.600 

EUR   

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

7.1. Техничка помоћ за 

железничку 

инфраструктуру  

(Мастер план за 

железницу) 

Закључен је Уговор о 

финансирању и спроведена 

тендерска процедура за избор 

консултанта, изабран је Италфер 

06  79.600  

EUR    

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

7.1. Анализе стања 

железничких пруга 

Успостављен је систем за 

анализу стања пруга који 

омогућава брзо снимање и 

обележавање железничке 

инфраструктуре, брзу и 

ефикасну контролу грађевинских 

радова, а помоћи ће АД 

„Железнице Србије“ у 

планирању одржавања и 

реконструкције железничких 

пруга, смањиће трошкове 

одржавања и обнове, и олакшаће 

будуће инвестиционе пројекте 

06  500.000 

EUR 

   

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”, број 72/12), 

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 Сектору за грађевинарство и грађевинско земљиште основане су уже унутрашње јединице: Одељење за 

грађевинске послове, Одељење за енергетску ефикасност и грађевинске производе, Одељење за унапређење 
области грађевинског земљишта и легализацију, Одељење за управне послове у области државног премера и 

катастра непокретности, Одељење републичке грађевинске инспекције и Одсек републичке комуналне 

инспекције. 
У Одељењу за унапређење области грађевинског земљишта и легализацију у извештајном периоду 

припремљен је Нацрт закона о изменама Закона о планирању и изградњи, као и Нацрт закона о измени Закона о 

подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе. Ове законе, на предлог 

Владе, донела је Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 24. децембра 2012. године. 

У расправама и консултацијама у току припреме ових закона с представницима министарстава и 

посебних организација, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других организација, 

заинтересоване стране су имале прилику да изнесу своје ставове који су у великој мери утицали на коначна 

законска решења. 

Припремљен је Нацрт закона о упису права својине на бесправно изграђеним објектима (кроз учешће у 
Радној групи), као и радна верзија Правилника о техничким стандардима приступачности. У току је 

преиспитивање појединих законских решења садржаних у Закону о планирању и изградњи и Закону о становању, 

како би се у складу са Програмом рада, припремили нацрти измена и допуна наведених закона, и то у погледу 

прецизирања појединих одредаба, нарочито оних које се односе на поступак легализације и на услове у вези са 

обезбеђењем станова носиоцима станарског права који користе станове у својини грађана, као и на коришћење 

станова који припадају задужбинама. У припреми је Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, 

грађевинског дневника и грађевинске књиге. 

Припремљено је 236 мишљења о примени закона из ове области, како би се  уједначила управноправна 

пракса 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 на територији 
Републике Србије. Овај сектор је у истом периоду дао више од 168 мишљења 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. Урађена су три решења по жалбама првостепених органа за 
одређивање земљишта за редовну употребу, нацрти решења за Административну комисију Владе, низ дописа и 

одговора Управном суду, мишљења на предлоге закључака Министарства одбране, одговора Поверенику за 

информације, разних дописа градовима у којима се реализовао СИРП програм, а у вези са становањем избеглица 

и др. У оквиру редовног обављања послова припремани су материјали за седницу Владе, као што су предлози 

закључака и одговори по захтеву Заштитника грађана. 

У области легализације бесправно изграђених објеката у овом периоду је накнадно издато 58 решења. 

У Одељењу за грађевинске послове у извештајном периоду издата је 31 грађевинска дозвола, осам 

решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и 23 употребне дозволе. Издато је 50 решења 

о испуњености услова за израду техничке документације и грађење објеката (лиценци) за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства и урбанизма (у даљем тексту: Министарство) и 

одржанe су четири седнице Комисије. Решено је 20 захтева за стручну контролу техничке документације и 

одржано је шест седница Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације. 
Представници Одељења су учествовали у следећим активностима: припреми одговора на питања из 

Упитника Европске комисије; изради Закона о ефикасном коришћењу енергије; изради измена и допуна 
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упутстава за реализацију пројеката изградње електрана на обновљиве изворе енергије (биомаса, 

хидрогеотермална енергија, енергија ветра, хидроенергија); у раду Радне групе за праћење активности на 

имплементацији пројекта модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград; у раду Радне групе за 

реализацију пројекта „Омогућавање интермодалног транспорта у Републици Србији”; у раду Радне групе за 
спровођење пројеката Механизма чистог развоја Кјото протокола (NАМА); у раду Националног тела за 

спровођење пројеката Механизма чистог развоја Кјото протокола. 

У Одељењу за енергетску ефикасност и грађевинске производе у извештајном периоду предузете су 
следеће активности и остварени резултати: 

- 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); 

- израђен је Предлог правилника о квалитету цемента и oснована Радна група за измене и допуне 

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; 

- примљена су 32 захтева за утврђивање испуњености услова за издавање енергетског пасоша, и сви 

подносиоци су обавештени о уоченим недостацима достављене документације; 

- издато је 11 решења о признавању важења страних исправа и знакова усаглашености за област 
противпожарне отпорности грађевинских производа. 

У Одељењу за управне послове у области државног премера и катастра непокретности, превасходно се 

припремају другостепене одлуке из области катастра непокретности, одговори на тужбе поднете Управном суду 

против другостепених решења Министарства, као и други дописи и мишљења. Укупан број примљених предмета 

из делокруга одељења у извештајном периоду износи 3.448. У истом периоду урађено је 712 аката. 

У Одељењу републичке грађевинске инспекције извршено је: 

- 60 редовних и контролних инспекцијских прегледа над изградњом објеката за које грађевинску дозволу 

издаје Министарство, након чега je донетo 15 решења; 

- 65 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;  

- 170 инспекцијских провера поступања општинских и градских грађевинских инспектора, издавање 160 

налога, 70 инструкција и осам ургенција за поступање. 
Осим вршења инспекцијских прегледа, у извештајном периоду грађевински инспектори су обрадили око 

20 предмета с различитим садржајем, при чему су даване информације о поступању, углавном Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитнику грађана Републике Србије.  
У Одсеку републичке комуналне инспекције, спроведене  су следеће активности: 

 - упућени су захтеви свим јединицама локалне самоуправе о достављању извештаја о привредним 

субјектима који обављају комуналне делатности прописане Законом о комуналним делатностима, с обзиром на то 

да је јединица локалне самоуправе у обавези да, у року од шест месеци од дана ступања на снагу наведеног 

закона, обезбеди да комуналну делатност врши јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други 

привредни субјект, као и да достави обавештење  о томе којим јавним предузећа или привредним друштвима (у 

којима је већински власник од најмање 51% Република Србија или јединица локалне самоуправе) је поверено 

обављање комуналних  делатности снабдевања водом за пиће, градског и приградског превоза путника, као и 

управљање гробљима и погребне услуге, након чега ће се стећи услови за активности надлежне инспекције; 
 - у складу са чланом 8. Закона о комуналним делатностима, послат је упитник свим јединицама локалне 

самоуправе да доставе извештај Министарству, у вези са обављањем комуналне делатности у претходној години; 

 - припремљен је Нацрт уредбе о комуналној накнади. 
У Сектору за урбанизам и становање - Одсеку за припрему урбанистичких планова, у извештајном 

периоду предузете су следеће активности и остварени су следећи резултати: 

- дата су 63 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); 

- основана је Комисија за контролу усклађености генералног урбанистичког плана, плана генералне 

регулације седишта јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана који се израђује у обухвату просторног 

плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра, као и израђен 

Пословник о раду Комисије, којим се ближе уређује начин рада и одлучивања Комисије; дата је сагласност на пет 

урбанистичких планова, oдржано је седам седница Комисије, обављена контрола усклађености за девет 

урбанистичких планова;  
- дата су мишљења на предлоге одлука о изради планских докумената и предлоге уредби о утврђивању 

планских докумената које доноси Влада – Регионални просторни план (РПП) и Просторни план подручја посебне 

намене (ППППН) - укупно 15; 
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- дата су три мишљења на нацрте закона и предлоге аката које доноси Влада (уредбе, одлуке, решења, 

закључци и др.) и шест мишљења у вези с применом Закона о планирању и изградњи; 

- припремљена је инструкција која је прослеђена јединицама локалне самоуправе које имају више од 

30.000 становника на територији централне Србије и територији АП Војводине (обавеза доношења генералног 
урбанистичког плана  - ГУП и планова генералне регулације за цело грађевинско подручје насељеног места, по 

деловима насељеног места);  

- решавано је о примедбама, притужбама и жалбама физичких и правних лица у вези с планирањем и 
уређењем простора и насеља; 

- предложени су представници Министарства, чланови градских, односно 

општинских комисија за планове, предложени су представници у 51 јединици локалне самоуправе. 

У овом одсеку такође су остварени следећи резултати: 

- реализовано је учешће у раду Комисије за стручну контролу и контролу усклађености планских 

докумената при Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања (једно заседање); 

- прослеђени су достављени просторни планови јединица локалне самоуправе на контролу усклађености 

надлежном Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања; 

- припремљени су подаци у вези са израдом/усклађивањем планских докумената (ППО, ГУП, ПГР) на 

територији централне Србије, за које је обављена контрола усклађености; 
- прикупљене су информације у вези с комисијама за планове јединица локалне самоуправе; припремљен 

је анкетни упитник који је прослеђен је свим јединица локалне самоуправе и систематизовани су прикупљени 

подаци; 

- обезбеђено је редовно вођење (интерне) архиве урбанистичких планова достављених Министарству у 

складу са законом; 

- остварена је сарадња са GIZ-ом (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), односно 

AMBERO-ом (Consulting Gesellschaft mbH) у вези с „Пројектом унапређења управљања земљиштем на нивоу 

локалних самоуправа у Србији”;  

- реализовано је активно учешће (припремљена ppt презентација) на три радионице које је организовао 
GIZ-AMBERO на тему класификације намене земљишта и употребе јединствених планских симбола у 

урбанистичким плановима. 

  У Одсеку за спровођење урбанистичких и  просторних планова предузете су следеће активности: 
- праћена су системска решења и предложене су мере и елементи за законска решења ради унапређења и 

развоја у овој области;  

- дата су стручна мишљења на примену Закона о планирању и изградњи, као и на подзаконска акта (у 
извештајном периоду дато је 16 мишљења); 

- спроведени су планови издавања одобрења за изградњу (у извештајном периоду донета су три решења), 

издате су 32 информације о локацији,  57 локацијских  дозвола  и 32 друга управна акта; 

- дата су мишљења на посебне законе који имају утицаја на област планирања, поступано је по Закону о 

приступу информацијама од јавног значаја, дати су предлози, мишљења и информације о стању у овој области 

као и активностима које треба предузети; 

- учешће у раду комисија за планове при јединицама локалне самоуправе,  

односно града Београда.  

У Одсеку за стамбене послове у извештајном периоду спроведене су следеће активности:  
- у склопу реализације Пројекта социјалног становања Ф/П 1.720, припремљен је Предлог уредбе о 

стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова 

за социјално становање; 
- започете су активности на изради измена и допуна Закона о становању у делу којим се уређују питања 

закупаца у становима у својини грађана, а на основу нове иницијативе Удружења грађана за заштиту права 

заштићених станара у приватном власништву и Удружења грађана за заштиту права корисника станова у 

стамбеним зградама задужбина; 

- спровођене су активности на припреми предлога пројеката за унапређење становања Рома, за 

финансирање из различитих донаторских извора (СИДА, ИПА 2012, ИПА 2013) и Буџета Републике Србије; 

- у склопу редовних активности на примени закона из стамбене области  припремљено је око 20 

мишљења; 

- реализовани су задаци у склопу међународне сарадње са организацијама које се баве стамбеном 

проблематиком, као што су Комитет за становање и управљање земљиштем Економске комисије Уједињених 
нација за Европу, Организација за европску безбедност и сарадњу, и настављена је  сарадња са GIZ-ом 

/AMBERO-ом. 

У Одељењу републичке урбанистичке инспекције у извештајном периоду урбанистички инспектори су на 

територији Републике Србије (без АП Војводине и АП Косова и Метохије) извршили 359 редовних, ванредних и 
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контролних инспекцијских прегледа у општинским, односно градским управама, ради провере навода по 

представкама грађана и друштвено-правних лица, као и провере наложених мера из раније сачињених записника. 

Након извршених инспекцијских прегледа, у шест случајева донета су решења којима је наложено 

поништавање Урбанистичког пројекта, у 28 случајева донета су решења којима се налаже поништај локацијске 
дозволе. С обзиром на то да је инспекцијским надзором утврђено да идејни, односно главни пројекти нису 

израђени у складу са законом и издатом локацијском дозволом, наведена инспекција покренула је 21 иницијативу 

за поништај грађевинске дозволе.  
У Сектору за инвестиције у извештајном периоду реализоване су следеће активности везане за праћење 

реализације пројеката које финансира Република Србија: Коридор 10, аутопутеви Е-80 и Е-75, Коридор 11, 

Београд - јужни Јадран, аутопут Е-763 и мост на Сави код Сремске Раче. 

Према одлуци Владе започет је рад на реализацији пројекта „Изградња моста на реци Дрини, на локацији 

Љубовија - Братунац” и новог граничног прелаза између Републике Србије и Босне и Херцеговине, као и рад на 

реализацији пројекта „Отварање новог граничног прелаза између Републике Србије и  Мађарске”, на локацији 

Бачки Виногради – Ашотхалом, у сарадњи с другим државним органима (Министарство унутрашњих послова, 

Управа царина, Министарство спољних послова). 
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(„Службени 

гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 - 

исправка, 64/10 -

УС и 24/11) 

Допуњени су услови под 

којима локална 

самоуправа може да отуђи 

или да у закуп 

грађевинско земљиште по 

цени мањој од тржишне 

цене 

121/12 

24. 

децембар 

/ 

3.  Одлука 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 

21/12) 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) 

Образована је Комисија 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 

124/12 
29. 

децембар 

/ 

4.  Закључак  

05 број: 351-6715/2012 
од 4. октобра 2012. 

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 

реализацији Пројекта на 
изградњи деонице 

Аутопута Е-763 на 

Коридору 11, Сектор 2: 
Љиг-Прељина  

/ / 

5.  Закључак  

05 број: 351-7211/2012 
од 25. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 
(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

Прихваћен је Извештај 

Министарства 
грађевинарства и 

урбанизма о реализацији 

Пројекта изградње 

стамбено-пословног 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

комплекса „Степа 

Степановић” у Београду  

6.  Закључак  

05 број: 420-7005/2012 
од  25. октобра  2012. 

године 

Члан 19. став 2. 

Уредбе о мерама 
подршке 

грађевинској 

индустрији кроз 

дугорочно 

стамбено 

кредитирање у 

2012. години 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

4/12, 77/12 и 98/12) 
и члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 
гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

Влада је предложила 

Националној корпорацији 
за осигурање стамбених 

кредита да предузме све 

мере и активности у циљу 

прихватања осигурања 

кредита са предметом 

обезбеђења у виду 

хипотеке првог реда на 

непокретностима у 

почетним фазама 

изградње , на пројекту у 
улици Др Ивана Рибара на 

Новом Београду, код којег 

је Грађевинска дирекција 
Србије д.о.о. носилац 

грађевинске дозволе 

/ / 

7.  Закључак  

05 број: 351-

7333/2012-2 

од 27. октобра 2012. 

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 

реализацији Пројекта на 

изградњи деонице 

Аутопута Е-763, на 

коридору 11, сектор 2: 

Љиг – Прељина 

/ / 

8.  Закључак  
05 број: 351-8064/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Влада се сагласила са 
предузетим активностима 

на реализацији Пројекта 

„Изградња моста преко 

реке Дрине, између 

Републике Србије и 

Републике Српске (Босна 

и Херцеговина), на 

локацији Љубовија - 

Братунац”  

/ / 

9.  Закључак  

05 број: 401-8563/2012 
од  28. новембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 
Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 
101/11 и 93/12) и 

члан 43. став 3. 

Закона о Влади 
(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

Усвојен  је Извештај о 

извршењу Програма о 
распореду и коришћењу 

средстава за обнову 

Колубарског округа 
погођеног земљотресом за 

период јануар – септембар 

2012. године 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12 

– УС и 72/12) 

10.  Закључак  

05 број: 351-8807/2012 
од  6. децембра  2012. 

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), на 

предлог Радне 

групе  за 

спровођење 

активности на 
реализацији 

Пројекта изградње 

деонице 
Обреновац-Љиг 

аутопут Е-763, а у 

вези са чланом 11. 

Споразума о 

економској и 

техничкој сарадњи 

у области 

инфраструктуре 

између Владе 
Републике Србије 

и Владе Народне 

Републике Кине, 
(„Службени 

гласник РС – 

Међународни 
уговори”, број 

90/09) 

Прихваћен је Извештај 

Радне групе  за 
спровођење активности на 

реализацији Пројекта 

изградње деонице 

Обреновац-Љиг, аутопут 

Е-763, у оквиру механизма 

сарадње Кина-Централна 

и Источна Европа, о  

разматрању понуда за 

извођење радова на 

деоници Обреновац-Љиг, 
аутопут Е-763  

/ / 

11.  Закључак  

05 број: 351-9073/2012 

од 13. децембра 2012. 

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 

спровођењу активности на 

реализацији Пројекта 

изградње деонице 
Обреновац-Љиг, аутопут 

Е-763, у оквиру механизма 

сарадње Кина-Централна 
и Источна  

/ / 

12.  Закључак  
05 број: 360-9100/2012 

од 13. децембра 2012. 

године 

Члан 43. става 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), а у 

вези са чланом 6. 

став 2. Закона о 

Прихваћен је Извештај 
реализацији Уредбе о 

утврђивању Програма 

подршке  грађевинској 
индустрији у 2012. години 

у делу који се односи на 

изградњу станова за 

социјално становање 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

социјалном 

становању 
(„Службени 

гласник PC”, број 

72/09) 

13.  Закључак  

05 број: 360-9539/2012 

од  27. децембра 2012. 

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), а у 

вези са чланом 6. 
став 2. Закона о 

социјалном 

становању 
(„Службени 

гласник PC”, број 

72/09) 

У Закључку Владе 05 

Број: 360-9100/2012 од  13. 

децембра 2012. године, у 

Програму  изградње 

станова  за социјално 

становање, Глава II. 

Приоритети у погледу 

пројекта, циљних група и 

обима средстава у ставу 1. 
тачка 6) реч „Хиподром” 

замењује се речима: „у 

улици Максима Горког бр. 
97”, a y Глави III. 

Критеријуми под којима 

се средства утврђена 

Програмом могу 

користити и услови 

одобравања средстава у 

ставу 2. број „17.” 

замењује се бројем „28.” 

/ / 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

Бр. 

I II III IV 
1. Коефицијент за израчунавање 

висине месечне закупнине за 

коришћење станова 

 

Члан 32. Закона о 

становању („Службени 

гласник РСˮ, бр. 50/92, 

76/92, 84/92 - исправка, 

33/93, 53/93 - др. закон, 

67/93 - др. закон, 46/94, 

47/94 - исправка, 48/94 - 

др. закон, 44/95 - др. закон, 

49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 

101/05 - др. закон и 99/11) 

/ 81/12 

17. август 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1. Програм социјалног Закључени уговори о 01 200.000.000 Национална 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  

Ред. 

бр. 

I II III IV 

становања  реализацији Програма у седам 

градова (Зрењанин, Кикинда, 

Краљево, Крагујевац, Ниш, 

Панчево и Чачак) и пренета 

средства за изградњу 

социјалних станова утврђена у 

уговорима 

RSD стратегија 

социјалног 

становања  
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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”, број 72/12), 

Министарство правде и државне управе обавља послове државне управе који се 

односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и 

прекршајима; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима, изузев 

стечајног поступка; 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 трибуналу за кривично 
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права 

почињена на територији бивше Југославије од 1991. године и 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; 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; 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 и посебних 

организација; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак и управни 

спор; изборе за републичке органе; радне односе у државним органима; стручно 

усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; службену употребу 

језика и писма; 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: вођење регистра политичких странака; 

вођење регистра цркава и верских заједница; вођење регистра националних савета 
националних мањина; избор националних савета националних мањина; припрему 

прописа о црквама и верским заједницама; припрему прописа о људским и мањинским 

правима, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за извршење кривичних санкција; Управни инспекторат; Дирекција за 

управљање одузетом имовином 

 

 

У делокругу Министарства правде и државне управе (у даљем тексту: Министарство), који се односи на 
послове правосудне управе извршено је 16 надзора у јавним тужилаштвима, 17 надзора у судовима опште 

надлежности и два надзора у судским јединицама, као и један ванредни надзор, на основу којег је поднета 

иницијатива за разрешење судија Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства. Наведеним надзором 

постигнуто је следеће: јачање одговорности правосудних органа у ажурирању поступака, смањење броја старих 

предмета и остварење права грађана на приступ правди и одлучивање у разумном року. По притужбама грађана 

поступано је по 6.505 поднесака, у којима је утврђена основаност у 170 предмета.  

Kада је реч о пословима који се односе на правосудне професије, организовано је полагање правосудног 

испита (од пријављених 535 кандидата, испит је положио 451 кандидат), полагање јавнобележничког испита (од 
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пријављенa 144 кандидата, испит је положило 25 кандидата) и полагање испита за извршитеља (од пријављених  

50 кандидата,  испит су положила 33 кандидата). Јавнобележнички испит положило је укупно 55 лица.  

 Поступљено је по поднесцима, којима именовани вештаци достављају отиске печата и депонованих 

потписа; припремљени су одговори по захтевима Управног суда у поступцима који се воде по тужбама 
неименованих судских вештака; уручене су службене легитимације извршитељима; извршене су исправке 

података у Регистру судских вештака, на захтев вештака. Настављен је  унос података о извршним дужницима у 

Јединствени регистар извршних дужника и вођење евиденције судских тумача-преводилаца.  
Oбрађени су периодични извештаји о раду судова и урађен је Годишњи статистички извештај о раду 

судова по материји и врсти суда (подаци о броју предмета – приливу предмета, броју решених предмета, броју 

нерешених предмета, квалитету суђења – број потврђених, број преиначених и број укинутих судских одлука). 

Израђен је извештај о броју старих предмета по материји и врсти суда и Упоредна статистичка анализа броја 

предмета у 2012. години у односу на 2011. годину. Прикупљени су статистички подаци о просечном трајању 

решених предмета по врсти материје и просечном трајању нерешених предмета по врсти материје за период 

јануар-децембар 2011. и 2012. године, за све основне и више судове ради имплементације USAID Програма 

поделе власти и позитивне праксе у праћењу решавања старих предмета и убрзању поступака, спровођењу мера 

за убрзање судских поступака и смањењу броја заосталих нерешених предмета. Прикупљени су статистички 

подаци о казненој политици виших и основних судова од 1. јануара до 31. децембра 2012. године, ради  израде 
анализе казнене политике у првостепеним кривичним  поступцима пред вишим и основним судовима за поједина 

кривична дела Примарни циљ казнене политике судова, изражене кроз врсту донетих пресуда и изречених 

кривичних санкција, јесте спречавање криминалних понашања путем индивидуалне и генералне превенције. 

Урађена је Анализа броја и структуре запослених у правосуђу по радним местима, врсти радног односа и 

звањима,  ради јачања кадровског потенцијала и унапређења ефикасности судске администрације. Циљ је да се 

постигне ефикаснији рад правосудних органа кроз повећање броја запослених и побољшање квалификационе 

структуре запослених. 

          Израђен је Предлог кадровског плана за 2013. годину за све правосудне органе у Републици Србији. 

Предлози појединачних кадровских планова урађени су за 34 основна суда, 26 виших судова, 45 прекршајних 
судова, Виши прекршајни суд, четири апелациона суда, 16 привредних судова, Привредни апелациони суд, 

Управни суд и Врховни касациони суд. Припремљени су појединачни предлози кадровских планова за 

Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал, апелациона јавна тужилаштва, 26 виших 
јавних тужилаштава и 34 основна јавна тужилаштва. 

 Министарство је дало мишљења о примени прописа из области државне управе, мишљења на нацрте 

закона и предлоге прописа које припремају други државни органи и обављало је послове међународне сарадње са 
страним органима и међународним организацијама. Припремљени су одговори  на посланичка питања и 

мишљења која се односе на примену појединих одредаба закона.  

 Припремљено је око 7.000 захтева за међународну правну помоћ у кривичним и другим стварима.. 

Правосудни и други органи Републике Србије упућивали су надлежним страним правосудним и другим органима 

захтеве којима су од њих  тражили правну помоћ, односно, страни правосудни и други органи упућивали су такве 

захтеве   правосудним и другим органима Републике Србије. Број захтева за активну међународну правну помоћ 

је већи него број захтева за пасивну међународну помоћ. Када је реч о државама с којима се одвија међународна 

правна помоћ у грађанским и кривичним стварима, најинтензивнија сарадња је и даље са земљама у региону, пре 

свега, с Републиком Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором. Када су у питању  остале европске 
земље, сарадња је наjинтензивнија са Савезном Републиком Немачком,  Републиком Аустријом и Холандијом. 

Заступник Републике Србије je, у oквиру своје надлежности, штитио права и интересе Републике Србије 

пред Европским судом за људска права у 12 пресуда и 21 одлуци које је тај суд донео у вези с представкама које 
су поднете против Републике Србије. У четири пресуде утврђене су повреде права на правично суђење прописане 

чланом 6. став 1.  Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: 

Конвенција), осим предмета Хајнал, у коме је утврђена и повреда претпоставке невиности, прописана ставом 2. 

наведеног члана.  У шест пресуда утврђене су повреде права на мирно уживање имовине из члана 1. Протокола 

број 1 уз Конвенцију. У вези с повредом члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, посебно су значајне три 

пресуде којима су утврђени одређени системски проблеми: 

1.  пресудом  донетом у предмету „Грудић” утврђена је повреда члана 1. Протокола број 1 и 

подносиоцима је досуђено по 7.000 евра на име накнаде нематеријалне штете, и 3.000 евра на име трошкова 

поступка. Суд је наложио да се подносиоцима исплате и неисплаћене пензије с каматом, почев од 1999.године, 

односно 2000. године. У предмету је реч о системском проблему због неисплаћивања пензија стечених на Косову 
и Метохији, па је од Републике Србије затражено да то питање системски  регулише; 

2.  пресудом  донетом у предмету „Вучковић и др.” утврђено је да није било повреде члана 6. став 1. 

Конвенције, односно да није било „дубоких и дуготрајних разлика” у релевантној судској пракси, нити су те 

разлике довеле до правне несигурности у посматраном периоду, али  је дошло до повреде члана 14. Конвенције у 



 

 172 

вези са чланом 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, јер „није било објективног и разумног оправдања за различито 

поступање према подносиоцима представки само на основу њиховог пребивалишта” (с обзиром на то да је Влада 

закључила Споразум с групом резервиста с територије неколико општина). Суд није досудио подносиоцима 

накнаду, али је обавезао Републику Србију да, у року од шест месеци од дана правноснажности пресуде, 
предузме све одговарајуће мере, како би се обезбедила недискриминаторна исплата ратних дневница   свима који 

на то имају право. Имајући у виду да је пред Судом око 3.000 представки овог типа, Суд је одлучио да одложи 

разматрање свих сличних представки које се налазе пред Судом за шест месеци од дана када ова пресуда постане 
правноснажна. Поводом ове пресуде у току је одлучивање о захтевима државе за упућивање предмета на Велико 

веће и за ревизију пресуде. Напомињемо да је током фебруара 2013. године одбијен захтев за ревизију, али је 

усвојен захтев за упућивање предмета Великом већу, па је одређен 15. март 2013. године као рок за доставу 

поднеска на додатна питања Суда, као и 15. мај 2013. године као датум одржавања усмене расправе у овом 

случају пред Европским судом за људска права, а на коју су позване обе стране у поступку; 

3.  пресудом донетом у предмету „Алишић и други” против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР 

Македоније утврђена је повреда права на мирно уживање имовине. Случај је настао по представкама штедиша 

који након распада СФРЈ нису могли да располажу својим штедним улозима у банкама чије је седиште у 

Републици Србији, односно у  Републици Словенији. Она представља прву пилот пресуду донету у односу на 

Републику Србију. Суд је са 6:1 одбио приговоре Републике Словеније, Републике Србије и БЈР Македоније у 
погледу исцрпљивања правних средства и утврдио да су Република Словенијa и Република Србија прекршиле 

одредбе члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију о људским правима, као и члан 13. Конвенције у односу на 

подносиоце представке. Истом пресудом утврђено је да у Републици Србији и Републици Словенији постоји 

системски проблем у вези са исплатом старе девизне штедње лицима која се налазе у истој ситуацији као и 

подносиоци, те да су Република Србија и Република Словенија у обавези да у року од шест месеци од наступања 

правноснажности ове пресуде омогуће подносиоцима, али и свим другим лицима у њиховој позицији, да дођу у 

посед старе девизне штедње под истим условима као и држављани Републике Србије који имају штедне улоге у 

домаћим филијалама српских банака. У овом предмету планирано је подношење захтева за упућивање предмета 

на Велико веће. 
Повреда члана 2. Конвенције у процесном смислу утврђена је у једном предмету (неделотворна истрага и 

кривични поступак који траје више од 20 година). Повреда члана 3. у процесном смислу утврђена је у предмету 

Хајнал због неделотворне истраге у вези с тортуром приликом полицијског задржавања. 
Једном пресудом  представка  је  проглашена недопуштеном ratione personae у односу на Србију (Милић 

против Србије и Црне Горе), а једном пресудом је одбијен захтев подносиоца за ревизију. 

Све пресуде (до краја 2012. године - укупно 73) преведене су на српски језик, објављене у „Службеном 
гласнику РС” и на сајту www.zastupnik.mpravde.gov.rs и предузете су мере ради њиховог извршавања. 

Учествовано је на редовним састанцима Комитета министара Савета Европе посвећеним извршавању пресуда 

овог суда. Највећи број одлука током 2012. године донет је по основу закључених поравнања (према предлогу 

Европског суда за људска права) у вези с дуговима друштвених предузећа за потраживања из радних односа, с 

обзиром на то да Суд ово питање сматра својом добро установљеном праксом. У односу на Републику Србију, до 

краја 2012. године, донето је 209 одлука. На име накнаде нематеријалне штете по одлукама и пресудама Суда 

исплаћено је 1.204.836,48 евра (од чега 932.200 евра за случајеве друштвених предузећа). На име накнаде 

материјалне штете по одлукама и пресудама Суда исплаћено је 58.176.912,76 динара (дуговања друштвених 

предузећа по домаћим правноснажним пресудама). 
Број нових предмета стално се увећава, јер је против Републике Србије пред Европским судом за људска 

права  више од 9.950 предмета (7,5% од укупног броја представки), тако да се Република Србија налази на петој 

позицији у Европи (иза Русије, Турске, Италије и Украјине). Најбројнији су предмети у вези с друштвеним 
предузећима и неизвршавањем правоснажних пресуда. Према подацима Суда, Србија се, са око 6.000 представки, 

налази на трећем месту по броју тзв. репетативних представки (случајеви који се понављају), иза Италије (9.400) 

и Турске (7.700).  

Послови који се тичу система државне управе односили су се, пре свега, на припрему 17 мишљења на 

предлоге закључака Владе, међународне уговоре, препоруке, конвенције, одлуке, државни стручни испит, уредбе; 

припрему мишљења и  стручну помоћ у припреми 44 правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у министарствима, посебним организацијама, службама Владе, Кабинету потпредседника Владе, стручним 

службама управних округа; ажурирање евиденције органа државне управе; припрему четири акта у вези са захтевом 

за давање сагласности на повећање процента радних места разврстаних у звање самостални саветник и виши саветник; 

припрему 145 решења за давање сагласности на садржину и изглед печата државних и других органа, 173 објашњења 
за допуну захтева за давање сагласности на садржину и изглед печата државних и других органа и објашњења о 

начину усклађивања израђених печата са решењем овог министарства; уношење 180 предмета у евиденцију о 

печатима; припрему 324 решења по захтевима за остваривање права на отпремнину због одласка у пензију запослених 

у државним органима и 50 дописа поводом исплате отпремнине због одласка у пензију.    
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У области стручног усавршавања и државних стручних испита организовано је полагање државних стручних 

испита за 2.820 кандидата, од којих су на испит изашла 2.283 кандидата, а издато је 1.806 уверења о положеном 

државном стручном испиту. Кандидатима који су полагали државни стручни испит уз позив је достављено и око 1.800 

приручника за полагање државног стручног испита које је припремило Министарство. Организовано је 57 рокова за 
полагање државног стручног испита. У базу података унето је око 1.500 пријављених кандидата, тако да база садржи 

податке о 12.550 кандидата. На основу евиденције издато је, на захтев странака, 20 уверења о положеним испитима из 

периода 1980–2011. године. 
Министарство учествује у раду на утврђивању елемената и садржине Стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији (општи део, досадашњи резултати, области које треба да обухвати и планиране активности – 

акциони план); у изради Акционог плана за спровођење Стратегије стручног усавршавања државних службеника 

у Републици Србији за период  2013 – 2015; у припреми за конкурисање за пројекат из средстава ИПА 2012 – 

подршка оснивању националног центра за стручно усавршавање државних службеника; у раду Надзорног одбора 

пројекта ARCAD – Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи (финансиран из средстава 

Европске уније); у припреми материјала за оснивање Пројектне групе за припрему Стратегије реформе јавне 

управе у Републици Србији. Министарство је израдило стручну анализу могућих праваца измена и допуна Закона 

о државним службеницима у вези са установљењем новог система стручног усавршавања државних службеника, 

подзаконских аката у вези с тим, као и јединственог подзаконског акта којим би се прецизирала сва питања у вези 
с новим системом стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији; узело учешће у експертској 

групи за утврђивање програма обука у организацији РеСПА за 2013. годину. 

Када је реч о пословима државне управе који се односе на матичне књиге, припремљен је предлог 

мишљења Владе поводом  иницијативе за оцену уставности одредаба чл. 6, 23, 25, 26, 45. и 50. Закона о матичним 

књигама, ради упућивања Народној скупштини; реализоване су активности у вези са спровођењем Споразума о 

разумевању закљученог између Министарства, Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за 

избеглице – Представништва у Србији, којим су успостављене основе ближе сарадње, планирања и реализације са 

циљем  пружања непосредне помоћи припадницима ромске националне мањине у поступку уписа у матичну књигу 

рођених (уговорне стране основале су Управни одбор који је утврдио План активности за решавање овог питања и 
основао Техничку групу која је, у складу с Планом, започела реализацију утврђених активности); закључен је Споразум 

о пословно-техничкој сарадњи између Министарства, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја и 

Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија” којим су утврђени принципи пословно-техничке сарадње ради унапређења 
капацитета јединица локалне самоуправе и обезбеђивања потребних услова за превођење свих матичних књига у 

електронски облик; донета су 43 решења након спроведеног другостепеног управног поступка по жалбама на 

првостепена решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига; припремљено је 11 одговора 
Управном суду на тужбе у управном спору против решења Министарства; у складу с роком прописаним Законом о 

матичним књигама окончан је поступак полагања посебног стручног испита матичара и заменика матичара који на дан 

ступања на снагу овог закона нису имали високо образовање; донето је 785 решења о одобравању полагања посебног 

стручног испита за матичара и организовано и спроведено полагање овог испита за 785 матичара и заменика матичара; 

донето је 11 решења о одбијању захтева за полагање посебног стручног испита за матичара; дато је шест мишљења на 

предлоге одлука о одређивању матичних подручја, 41 мишљење о примени прописа из области матичних књига и 11 

мишљења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка у области матичних књига; решен је 21 предмет у 

пословима праћења колизионих норми, међународних уговора и сазнања страног права у статусним правима; решено је 

1.887 вануправних предмета који се односе на прослеђивање јавних исправа из матичних књига, пружање правне помоћи 
домаћим и страним органима, проверу веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига и др; издате су 

четири инструкције о начину рада органа управе којима су поверени послови вођења матичних књига.   

Када је реч о пословима државне управе који се односе на удруживање грађана, донето је 11 решења, након 
спроведеног другостепеног управног поступка по жалбама на првостепена решења; дато је једно мишљење о примени 

одредаба Закона о удружењима и подзаконским прописима, донетим на основу овог закона; припремљена су четири 

одговора Управном суду на тужбе у управном спору против решења Министарства; припремљено је 25 обавештења на 

захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења.  

Када је реч о пословима државне управе који се односе на политичко удруживање, донета су два решења о 

промени података у Регистру политичких странака и једно решење о обустављању поступка по пријави за упис 

политичке странке у Регистар политичких странака; издато је 10 уверења о подацима уписаним у Регистар политичких 

странака; дата су три мишљења о примени одредаба Закона о политичким странкама; припремљено је 16 обавештења на 

захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра политичких странака.  

Када је реч о пословима државне управе који се односе на верско удруживање, донето је једно решење и један 
закључак о одбацивању захтева за упис верске заједнице у Регистар цркава и верских заједница; припремљен је један 

одговор на захтев за преиспитивање судске одлуке који је поднет Врховном касационом суду против пресуде Управног 

суда; издата су 34 уверења о подацима уписаним у Регистар цркава и верских заједница; припремљено је 11 обавештења 

на захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра цркава и верских заједница. 
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Када је реч о пословима који се односе на јединствени бирачки списак, реализоване су активности у вези с 

развојем система јединственог бирачког списка; поступљено је по 12 захтева општинских, односно градских управа за 

достављање извода, односно података из јединственог бирачког списка за спровођење референдума. 

У вези са активностима које се односе на процес приступања Европској унији израђен је прилог Министарства за 
Извештај о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција у области правосуђа, борбе против 

организованог криминала и корупције и реформе државне управе; припремљен је прилог Министарства за Акциони 

план за испуњење препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у 
процесу европских интеграција за 2012. годину у делу који се односи на правосуђе, борбу против организованог 

криминала и корупције и реформу државне управе; израђени су прилози Министарства за стратешки документ 

„Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније – НПАА”, који се односио на део Политичких 

критеријума, део Економских критеријума, Подгрупу 23: „Правосуђе и основна права”, Подгрупу 24: „Правда, слобода и 

безбедност”; припремљен је прилог Министарства за пленарни састанак „Унапређеног сталног дијалога” између 

представника Европске уније и Републике Србије о спровођењу Политичких критеријума који се односе на демократију, 

владавину права и заштиту мањина. 

Министарство је примило 242 захтева за рехабилитационо обештећење, а Комисија за рехабилитационо 

обештећење разматрала је и донела одлуку у вези са 116 захтева. На име рехабилитационог обештећења, а на основу 

закључених споразума, исплаћено је 2.320.000,00 динара. За накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе 
поднето је 218 захтева, а Комисија је разматрала и донела одлуку у вези са 91 захтевом. 

Када је реч о пословима који се односе на доступност информација од јавног значаја, поступљено је по 125 

захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. 

 Министарство је сагледало рад седам стручних служби управних округа, о чему су сачињени извештаји и 

достављени начелницима управних округа. Сачињено је и девет решења о разрешењу и постављењу начелника 

управних округа, који су достављени Влади на усвајање. 

Управни инспекторат обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа и врши друге 

послове из Законом утврђених надлежности управне инспекције. Управна инспекција је извршила 371 

инспекцијски надзор – предложене су 354 мере за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и 
недостатака у раду. Због непоступања надзираних органа по предложеним мерама у остављеном року, донето је 

206 решења којим су наложене мере за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду 

и одређен рок за њихово отклањање, а због неизвршења, односно необезбеђења спровођења извршења решења 
управних инспектора, поднето је шест захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у 

надзираним органима. Поступљено је по 939 представки грађана и правних лица, а подносиоци представки 

обавештени су о исходу поступања. Поднета су три предлога жалбеним комисијама за поништавање или укидање 
незаконитих коначних решења којима је одлучено о неком праву или дужности државног службеника. 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., ради спречавања наступања штетних последица због неправилности у спровођењу закона и других прописа. 

Поступање управне инспекције допринело је већем поштовању начела законитости у раду државних органа, 

органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења. 

Управа за извршење кривичних санкција и установе за извршење кривичних санкција обавиле су све 

законом прописане обавезе на обезбеђењу установа и безбедном чувању лица лишених слободе, у сложеним 

околностима преоптерећености затворских смештајних капацитета. Ради растерећења смештајних капацитета 
казнено-поправних установа, донет је Закон о амнестији. Први ефекти Закона већ су видљиви, тако да је бројно 

стање са 11.300 лица лишених слободе смањено на 10.436 лица. У складу са Стратегијом за смањење 

преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у 
периоду од 2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 53/10 и 65/11) и Акционим планом за спровођење 

Стратегије, у децембру је стручној јавности представљена радна верзија новог Закона о извршењу кривичних 

санкција. У току је израда радне верзије Закона о пробацији којим треба да се . раздвоји материја коју регулише 

Закон о извршењу кривичних санкција, од дела који регулише извршење алтернативних санкција. 

У остваривању и заштити права лица лишених слободе дате су сагласности за посете организацијама које 

се баве заштитом људских права, обављени су послови везани за помиловање, превремени отпуст, прекид 

извршења казне затвора, рад за време извршења казне, промену места издржавања казне затвора, премештаја у 

друге заводе и решавање по жалбама осуђених лица. Управа је добила средства од УНДП-а за израду 

специјализованих програма поступања у третману сексуалних преступника и родно заснованог насиља, који ће се 

примењивати у свим заводима. Пројекат ће се спроводити у сарадњи с Министарством за рад, запошљавање и 
социјалну политику. 

           Континуирано је рађено на популаризацији алтернативних видова кажњавања, одржани су семинари и 

састанци, на различитим нивоима, с носиоцима правосудних функција. У седам градова, у којима су отворене 

канцеларије за алтернативне санкције, остварена је добра сарадња с локалним самоуправама, што је  допринело 
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успешној примени алтернативних санкција у овим градовима. Пошто су постигнути добри резултати, поједини 

градови су се обратили Управи са иницијативом да се и у тим локалним заједницама отворе нове канцеларије за 

алтернативне санкције. Ради ширења мреже канцеларија за алтернативне санкције, сачињен је план за отварање 

нових седам канцеларија, и то у Сремској Митровици, Пожаревцу, Ужицу, Лесковцу, Чачку, Смедереву и 
Панчеву.                                            

У Центру за обуку и стручно оспособљавање Управе у Нишу, континуирано се спроводи обука 

запослених. Ради се на уједначавању критеријума и побољшању транспарентности рада служби за третман у свим 
установама за извршење кривичних санкција. У сарадњи с Министарством здравља, почела је реализација 

пројекта добровољног и поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ лица која су осуђена и пројекта активног 

скрининга на туберкулозу у затворима, који ће се наставити и у 2013. години. У свим казнено-поправним 

установама уведена је могућност наставка и спровођења супституционе метадонске терапије зависника од 

психоактивних супстанци. 

Крајем 2012. године, Влада Краљевине Норвешке одобрила је донацију за пројекат реконструкције 

Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, у складу с међународним стандардима.  

У Дирекцији за управљање одузетом имовином, осим редовних активности, које се односе на преузимање 

привремено одузете имовине и управљање том имовином, извршен  је и ванредни попис целокупне имовине 

којом Дирекција управља. Основане су комисије за ванредни попис непокретности, земљишта, засада и стада, 
привредних друштава, грађевинских машина и механизације, моторних возила, покретних ствари, уметничких 

предмета и драгоцености. Основана је Радна група Министарства за израду Предлога закона о изменама и 

допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, која је, у свoм раду, имала подршку 

Пројекта о одузимању имовинске користи стечене кривичним делом,  који финансира Европска унија, а спроводи 

га Савет Европе. Радна група је пошла од примедби и сугестија судова и тужилаштава, као и од мишљења 

експерта из Велике Британије, ангажованих преко Пројекта. У новембру 2012. године припремљен је текст 

Предлога закона о изменама и допунама наведеног Закона, а одржан је и округли сто на коме је Закон 

представљен стручној јавности. 
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2013. године, како би се 

створили услови за његову 

примену  

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 

 

 

/ 

5.  Закон о допуни Закона о 

судијама 

Законом се омогућава избор на 

сталну судијску функцију судија 

које су биране први пут на 

трогодишњи мандат 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 

/ 



 

 176 

6.  Закон о допуни Закона о 

јавном тужилаштву 

Законом се омогућава избор на 

сталну  функцију заменика 

јавних тужилаца  који су биране 

први пут на трогодишњи мандат 

Народна 

скупштина 

усвојила 

121/12 

24. децембар 

/ 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Уредба о допунама 

Уредбе о разврставању 

радних места и мерилима 

за опис радних места 

државних службеника 

Члан 44. Закона о 

државним 

службеницима 

(„Службени гласник  

РС”, бр. 79/05, 81/05 - 

исправка, 83/05 - 

исправка, 64/07, 

67/07 - исправка, 

116/08 и 104/09) 

Доношењем Закона о 

министарствима („Службени 

гласник РС”, број 72/12), код 

појединих министарства је 

дошло до измена у делокругу 

министарстава услед 

преузимања послова од 

министарстава која су 

престала са радом, односно 

почетка рада министарстава 

са новим делокругом из чега 

је произашла потреба за 

повећањем броја државних 

службеника у звању вишег 

саветника и звању 

самосталног саветника, и то 

највише до 50% у односу на 

ограничења броја државних 

службеника у највишим 

звањима. На овај начин, 

повећање броја државних 

службеника који самостално 

обављају послове веома 

високе и високе сложености 

одражава сложеност послова 

из новог делокруга 

министарстава 

117/12 

12. децембар 

/ 

2. Закључак 

05 број: 021-4884/2012  

oд 3. августа 2012. 

године 

Члан 61. став 1. 

Закона о државној 

управи ( „Службени 

гласник РС“, бр. 

79/05, 101/07 и 95/10) 

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) 

Усвојен је Протокол којим се 

усмерава рад органа државне 

управе у поступку 

примопредаје дужности 

између руководиоца органа 

државне управе, службе 

Владе и стручне службе 

управног округа који ступа 

на дужност и лица које је 

претходно руководило 

органом државне управе, 

односно службом 

76/12 

4. август 

/ 

3. Закључак  

05 број: 337-5945/2012  

oд 14. септембра 2012. 

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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за 

потписивање Четвртог 

додатног протокола уз 

Европску конвенцију о 

екстрадицији сачињеног 13. 

јуна 2012. године,  и прихваћен 

је текст Четвртог додатног 

протокола уз Европску 

конвенцију о екстрадицији. 

Протокол је сачињен како би 

/ / 



 

 177 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
се обезбедила основа за 

ефикаснију процедуру 

екстрадиције 

4. Закључак  

05 број: 018-6630/2012  

од 10.октобра 2012. 

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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за 

вођење преговора и 

закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Белорусије о 

правној помоћи у грађанским 

и кривичним стварима и 

усвојен је текст Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Белорусије о 

правној  помоћи у 

грађанским и кривичним 

стварима. Уговором се 

регулише правна помоћ 

између две државе у 

грађанским и кривичним 

стварима , као и питања 

поступања по замолницама 

за правну помоћ, допринеће 

бољој сарадњи две државе и 

већој правној сигурности 

физичких и правних лица   

/ / 

5. Закључак   

05 број: 018-6626/2012  

од 10. октобра 

2012.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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Уговора између Републике 

Србије и Републике Белорусије 

о изручењу и усвојен је текст 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Белорусије о изручењу. 

Уговор омогућава услове за 

чвршћу, обавезнију и 

ефикаснију правну сарадњу 

између две земље у вези са 

питањем изручења  

окривљених и осуђених лица 

/ / 

6. Закључак   

05 број: 018-6634/2012  

од 10.октобра 

2012.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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за 

вођење преговора и 

закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Белорусије о 

међусобном извршавању 

судских одлука у кривичним 

стварима и усвојен је текст 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Белорусије о међусобном 

извршавању судских одлука 

у кривичним 

стварима.Уговор предвиђа да 

се према држављанима једне 

државе уговорнице којима су 

изречене кривичне санкције 

које се састоје у лишењу 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
слободе или условне осуде  

(надзор) у другој држави 

уговорници, исте извршавају 

у држави чији су држављани 

или у којој имају 

пребивалиште 

7. Закључак   

05 број: 018-7405/2012  

од 2. новембра 2012. 

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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за 

вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Италије о 

олакшању примене Европске 

конвенције о екстрадицији 

од 13. децембра 1957. 

године, и усвојен је текст 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Италије 

о олакшању примене 

Европске конвенције о 

екстрадицији од 13. 

децембра 1957. године. 

Уговор ће омогућити 

ефиксније одвијање 

екстрадиције на начин да се 

омогућава изручивање 

сопствених држављана 

/ / 

8. Закључак   

05 број: 018-7408/2012 

од 2. новембра 2012. 

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 и 74/12) 

Утврђена је Основа за 

вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Италије о допуни 

и олакшању примене 

Европске конвенције о 

међусобном пружању правне 

помоћи у кривичним 

стварима од 20. априла 1959. 

године,  и  усвојен је текст 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Италије 

о допуни и олакшању 

примене Европске 

конвенције о међусобном 

пружању правне помоћи у 

кривичним стварима од 20. 

априла 1959. године.Уговор 

омогућава услове за 

ефикаснију, обимнију и 

разноврснију правну 

сарадњу две државе 

/ / 

9. Закључак  

05 број: 021-7664/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

испр, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 

72/12 и 74/12) 

Усвојен је Годишњи програм 

рада управне инспекције – 

Управног инспектората за 

2013. годину 

 

/ / 

10. Закључак   Члан 43. став 3. Закона Утврђена је Основа за / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
05 број: 018-8350/2012 од 

28. новембра 2012. 

године 

  

о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС, 72/12 и 74/12) 

вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

Федерације о сарадњи у 

области борбе против 

транснационалног 

криминала и усвојен је текст 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о сарадњи 

у области борбе против 

транснационалног 

криминала.Уговор омогућава 

услове за ефикаснију, 

обиимнију и разноврснију 

правну сарадњу две државе 

на плану сузбијања 

транснационалног, 

организованог криминала 

 
 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Правилник о измени 

Правилника о 

јавнобележничком испиту 

Члан 145. став 3. и члан 

148. став 2. Закона о јавном 

бележништву („Службени 

гласник РС”, број 31/11) 

/ 78/12 

10. август 

2. Правилник о изменама 

Правилника о службеној 

легитимацији управног 

инспектора 

Члан 11. став 2. Закона о 

управној инспекцији 

(„Службени гласник РС”, 

број 87/11) 

/ 94/12 

18. септембар 

3. Правилник о допуни 

Правилника о полагању 

правосудног испита 

Члан 28. Закона о 

правосудном испиту 

(„Службени гласник РС”, 

број 16/97) 

/ 108/12 

13. новембар 

4. Правилник о садржини и 

начину вођења евиденције о 

дозволама да се умрли сахрани 

пре пријаве чињенице смрти 

матичару 

Члан 86. став 1. тачка 7) 

Закона о матичним 

књигама („Службени 

гласник РС“, број 20/09) 

/ 117/12 

12. децембар 

5. Упутство о измени и допуни 

Упутства о вођењу матичних 

књига и обрасцима матичних 

књига 

Члан 86. став 1. тачка 1) 

Закона о матичним 

књигама („Службени 

гласник РС“, број 20/09) 

/  5/2013 

16. јануар 2013.године 

(Напомена: Упутство је 

донето 28. децембра 

2012. године) 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

1. Пројекат:  

Успостављање 

јединственог система 

електронских матичних 

књига (фаза IV) 

Закључен је Уговор о 

успостављању Централног 

система за електронску обраду и 

складиштење података и чување 

другог примерка матичних књига 

– Фаза 4 (16. новембар 2012. 

године), којим је започета 

реализација хаусинга хардверске 

платформе Централог система на 

две локације (Београд и 

Крагујевац); годишње 

одржавање Централне 

апликације са модулом за унос 

података из првог примерка 

изворника матичних књига у 

Централни систем; 

прилагођавање модула 

Централне апликације за унос 

података; преузимање података 

из матичних књига (из локалних 

апликација и уносом кроз модул 

Централне апликације); обука 

матичара, заменика матичара и 

информатичара за рад у 

Централној апликацији и модулу 

Централне апликације; годишње 

одржавање мрежне 

инфраструктуре умрежених 

матичних подручја градова и 

општина из фаза 1, 2 и 3 и развој 

и изградња мрежне 

инфраструктуре за умрежавање 

матичних подручја градова и 

општина обухваћених фазом 4. 

01 16.800.000 

 RSD 

/ 

2. Пројекат:  

Успостављање 

Јединственог бирачког 

списка 

Израђене потребне 

функционалности за рад 

надлежних органа у централном 

систему Јединствени бирачки 

списак 

01 5.000.000 

RSD 

/ 

3. Пројекат:  

Подршка спровођењу 

процеса реформе 

државне управе               

(ЕУ ИПА 2010) 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2010 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта 1.700.000 EUR; 

трајање пројекта: мај 

2011- мај 2013. године 

Израђена је радна верзија Нацрта 

стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији; пружена је 

подршка реализацији активности 

у вези са спровођењем  

Стратегије стручног усавршавања 

државних службеника у 

Републици Србији 

06 / Стратегија 

реформе државне 

управе у 

Републици Србији 

4. Пројекат:  Припремљена је Анализа за 06 / Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

Подршка развоју  е-

Управе                              

(ЕУ ИПА 2010) 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2010 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта  1.300.000EUR; 

трајање пројекта:март 

2011-децембар 2012. 

године 

 

 

унапређење правног оквира за 

даљи развој електронске управе; 

Припремљен прилог за израду 

нове Стратегије реформе јавне 

управе који се односи на област 

електронске управе; 

припремљени полазни елементи 

за прописе којима ће се додатно 

уредити правни оквир за 

електронску управу; утврђени 

стандарди интероперабилности 

и припремљен Нацрт платформе 

за интероперабилност; 

спроведена анализа потреба за 

обуком и спроведен 

специјализовани Програм обуке 

у вези са обављањем послова 

који се односе на развој и 

примену концепта електронске 

управе за запослене у органима 

на различитим нивоима управе; 

припремљена је Анализа 

унапређења нивоа 

софистицираности електронског 

сервиса који се односи на 

издавање уверења из матичних 

књига грађана; припремљен је 

Концепт за е-Учење; 

припремљен је Концепт за 

успостављање Јединственог 

регистра грађана; припремљена 

је техничка документација 

потребна за спровођење набавки 

опреме и услуга за потребе 

унапређења квалитета три 

одабрана приоритетна јавна 

електронска сервиса 

реформе државне 

управе у 

Републици Србији 

5. Пројекат:  

Подршка реформи 

државне управе у 

Републици Србији у 

периоду 2010-2013. 

године ( Програм 

билатералне помоћи – 

Донатор: Краљевина 

Шведска - СИДА) 

 

Напомена:  

Пројекат се реализује из 

средстава програма 

билатералне помоћи  

Краљевине Шведске – 

СИДА, без 

суфинансирања од 

стране  Министарства 

правде и државне 

управе;вредност 

пројекта 2.200.000 

EUR;трајање пројекта 

Започела je реализација пројеката 

који се финансирају из средстава 

Пројектног фонда за 

институционални развој (PROFID) 

по првом позиву; објављен је 

други позив за подношење 

предлога пројеката за 

финансирање из средстава 

PROFID-а  (пројектни фонд за 

пружање подршке реализацији 

приоритетних реформских 

иницијатива у вези са 

спровођењем реформе државне 

управе) и извршена евалуација 

пристиглих предлога пројеката 

05 / Стратегија 

реформе државне 

управе у 

Републици Србији 



 

 182 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

март 2011-фебруар 

2014. године 

6. Пројекат:  

Унапређење 

ефикасности и 

транспарентности 

правосудног система 

(ЕУ ИПА 2007)  

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2007 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта 3.000.000 EUR; 

трајање пројекта: 

март 2010. године – 

јануар 2013. године 

Уведена јединствена софтверска 

апликација за аутоматизовано 

вођење предмета у четири 

Aпелациона суда, Управном 

суду у Београду и Врховном 

касационом суду у Београду; 

уведена је софтверска 

апликација у Основном и 

Вишем суду у Сремској 

Митровици; 

набављена је опрема за дата 

центар; успостављена је база 

података која је инсталирана у 

згради Врховног касационог 

суда у Београда 

 

06 / / 

7. Пројекат:  

Борба против корупције  

(Подршка успостављању 

Агенције за борбу 

против корупције)         

(ЕУ ИПА 2008)  

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2008 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта 2.500.000 EUR; 

трајање пројекта: 

фебруар 2011.године – 

фебруар 2013. године 

Спроведен низ активности на 

унапређењу  капацитета  

Агенције за борбу против 

корупције у циљу повећања 

капацитета за имплементацију и 

даљи развој политика и 

законодавства у области 

антикорупционе политике; 

пружена  подршка започетим 

активностима на изради 

Националне стратегије за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период 2012. година 

до 2016. година; испоручена је 

неопходна ИТ опрема за 

Агенцију 

 

 

06 / / 

8. Пројекат:  

Унапређење 

транспарентности и 

ефикасности (тужиоци и 

казнени систем)               

(ЕУ ИПА 2008) 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2008 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта 4.500.000 EUR; 

трајање пројекта 

септембар 2010.године 

– септембар 2013. 

године 

Прототип софтвера САПО 

(стандардизована софтверска 

апликација за размену податка у 

јавним тужилаштвима) урађена; 

прототип софтвера САПА 

(стандардизована софтверска 

апликација за размену података 

у установама за извршење 

кривичних санкција) урађена; 

очекује се почетак тестирања 

апликације у 13 јавних 

тужилаштава и 12 установа 

Управе за извршење кривичних 

санкција 

06 / / 



 

 183 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

9. Пројекат:  

Изградња капацитета за 

Дирекцију за управљање 

одузетом имовином                

(ЕУ ИПА 2009)  

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2009 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност  

пројекта 2.500.000 EUR; 

трајање пројекта: 

април 2010.године – 

април 2013. године 

Испоручена хардверска опрема 

и реализована прва фаза развоја 

софтверског система за 

управљање имовином и систем 

за управљање документима са 

скенирањем и управљањем 

садржајем; запослени у 

Дирекцији обучени за рад на 

систему; пружена подршка 

Радној групи за израду измена и 

допуна Закона о одузимању 

имовине проистекле из 

кривичног дела 

06 / / 

10. Пројекат:  

Унапређење 

доступности правде у 

судовима у Србији 

(Побољшање система 

малолетничког 

правосуђа)  

(Програм билатералне 

помоћи - Влада 

Краљевине Норвешке) 

  

Напомена:  

Пројекат се реализује из 

средстава програма 

билатералне помоћи 

Владе Краљевине 

Норвешке без 

суфинансирања од 

стране Министарства 

правде и државне 

управе; вредност 

пројекта: 4.000.000 

EUR; трајање пројекта: 

април 2011. године – 

септембар 2013. године 

Прва компонента: Унапређење 

рада судова и доступности 

правде 

Сви пројекти планираних 

интервенција за изабране судове 

( у Лесковцу, Пироту, Нишу, 

Врању и Ужицу) су завршени и 

дозволе од локалних власти 

добијене; све тендерске 

процедуре за извођење радова 

су завршене, и изабрани 

извођачи радова и надзор за све 

интервенције; започета је 

припрема детаљне анализе 

тренутног стања процеса рада у 

судовима након реконструкције 

која ће,између осталог садржати 

препоруке за спровођење 

адекватне обуке за запослене; 

започета је припрема Протокола 

за одржавање реновираних 

зграда; започета је израда 

студије о енергетској 

ефикасности за зграду Основног 

суда у Лесковцу; 

Друга компонета: Подршка 

реформи система 

малолетничког правосуђа 

Развијени су стандарди и 

процедуре за примену 

васпитних налога и предложени 

механизми за њихово 

пилотирање; -реализована је 

студијска посета за чланове 

Савета за малолетнике током 

које су чланови могли да се 

сусретну са добро опремљеним 

институцијама, примерима 

добре праксе, ефикасне 

механизме добре међусекторске 

сарадње и сл; иницирано је 

05 / / 
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формулисање програма 

третмана у институцијама и 

иницијатива за обуку стручњака 

у Србији; 

Трећа комопонента: Јачање 

Високог Савета судства 

Пружена подршка Радној групи 

која има задатак да изради 

документ који ће описати 

унапређене поступке решавања 

притужби странака и пружања 

информација јавности;  

израђен је пројектни задатак за 

реновирање  просторија у згради 

Високог савета судства 

11. Пројекат:  

Програм поделе власти 

(SPP – Separation of 

Power Program)  

(Програм билатералне 

помоћи -Донатор: САД) 

 

Напомена: 

Пројекат се финансира 

из средстава 

билатералне помоћи 

владе САД без 

суфинансирања од 

стране Министарства 

правде и државне 

управе;  вредност 

пројекта: 10.500.000 

USD,  

трајање пројекта:  

2008. година – 

2013. година 

 

Прва компонента – 

Финансијска независност 

правосуђа 

Израђене смернице за смањење 

backloga и превенцију и 

унапређење ефикасности 

судских поступака; обезбеђена 

подршка успостављању нових 

буџетских процедура у оквиру 

ВСС који је преузео надлежност 

над буџетима судова; обезбеђен 

софтвер и одговарајући хардвер 

за успостављање мониторинга и 

извршење финансијског плана 

буџета; обезбеђени тренинзи за 

запослене које раде на 

извршењу буџета; припремљен 

Нацрт унутрашњих оперативних 

процедура и политика тако да 

ВСС користи два оn line 

извештаја; нова буџетска 

методологија допринела је 

потпуном преузимању буџета у 

складу са надлежностима; 

Друга компонента – 

Унапређење судске 

администрације 

Израђен је Приручник са 

смерницама за смањење броја 

старих предмета и убрзавање 

рада на текућим предметима и 

презентован на коференцији за 

судије; организована радионица 

за стратешко планирање за 

председнике судова, судије и 

административно особље; 

пружена је подршка 

регионалном повезивању као и 

учешћима на релевантним 

конференцијама 

05 / / 

12. Пројекат: 

ЈРГА (Јudicial Reform 

and Government 

Accountability) - 

Прва комопонента – Реформа 

правосуђа: 

Израђено је 5 информативних 

брошура за прекршајне судове; 

05 / / 
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Реформа правосуђа и 

одговорна власт  

(Програм билатералне 

помоћи - Донатор: САД) 

 

Напомена: 

Пројекат се финансира 

из средстава програма 

билатералане помоћи 

владе САД без 

суфинансирања од 

стране Министарства 

правде и државне 

управе; вредност 

пројека: 15.000.000 

USD; трајање пројекта: 

2011. година – 2016. 

година 

 

 

 

 

 

 

организован је циклус обука за 

судије, запослене у 

прекршајним судовима и 

стручњаке у одређеним 

областима ( између осталог, 

обуке за предаваче, обука у 

области примене ИКТ итд.); 

обезбеђена техничка опрема за 

опремање ИТ центра у оквиру 

Правосудне академије; 

пружена подршка за 

реконструкцију,реновирање и 

техничко опремање прекршајног 

суда у Зрењанину; пружена је 

подршка Радној групи која има 

задатак да припреми измене и 

допуне Закона о прекршајима; 

припремљен је програм обуке за 

судије Управног суда на тему 

реституције; пружена је 

подршка одржавању различитих 

конференција, округлих столова 

и стручних скупова из 

различитих области 

13. Пројекат:  

Подршка спровођењу 

правних реформи у 

Републици Србији  

(Програм билатералне 

помоћи - Донатор: 

Савезна Република 

Немачка) 

 

Напомена: 

Пројекат се финансира 

из средстава програма 

билатералне помоћи 

владе Савезне Републике 

Немачке без 

суфинансирања од 

стране Министарства 

правде и државне 

управе; вредност 

пројекта: 10.500.000 

EUR; трајање пројекта: 

2011. година – 2018. 

година 

 

Прва компонента – законодавни 

процес 

Израђена је Студија о 

унапређењу законодавног 

процеса у Републици Србији, 

која представља свеобухватну 

анализу законодавног процеса 

на нивоу правног и 

институционалног оквира, 

праксе и упоредних искустава 

три земље: Немачке. Хрватске и 

Словеније, а садржи стратешке 

смернице за унапређење 

законодавног процеса; 

пружена подршка Пројектној 

групи за унапређење 

законодавног процеса у вези са 

отпочињањем активности на 

изради Акционог плана за 

спровођење препорука 

усаглашених у оквиру наведене 

студије; организована студијска 

посета  немачкој Савезној 

академији за јавну управу за 

представнике Министарства 

правде и државне управе и 

службе за управљање кадровима 

Владе РС у циљу подршке 

институционалним и 

кадровским структурама и 

систему обука; 

Друга компонента - 

имплементација  

Пружена подршка за развој 

капацитета Коморе извршитеља; 

05 

 

 

/ / 
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Трећа компонента – 

популаризација закона 

Организована су два 

међународна правна и 

политичка форума на тему 

унапређења законодавног 

процеса у Републици Србији; 

предузете су активности  на 

унапређењу знања и разумевања 

новинара а тиме и шире 

јавности о процесима на путу 

интеграције Србије у Европску 

унију са нагласком на реформу 

законодавства и правосуђа 

14. Пројекат:  

Унапређење казненог 

система (изградња 

оградног зида КПЗ у 

Нишу и изградња новог 

објекта ВП дома у 

Крушевцу                    

(ЕУ ИПА 2007) 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2007 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност 

пројекта: 5.000.000 

EUR; трајање пројекта: 

септембар 2011. године- 

септембар 2012. године 

Изграђен оградни зид Казнено 

поправног завода у Нишу и 

урађен технички пријем; 

изграђен нови објекат васпитно 

поправног дома у Крушевцу и 

урађен технички пријем објекта 

06 / Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 

15. Пројекат:  

Даље усклађивање 

казненог система РС са 

стандардима Европске 

уније и јачање 

алтернативних санкција         

(ЕУ ИПА 2010) 

  

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма 

ИПА 2010 којим у име 

Европске уније управља 

Делегација Европске 

Уније  у Републици  

Србији; вредност 

пројекта: 5.197.000 

EUR; трајање пројекта: 

септембар 2011. године 

- септембар 2014. 

године 

Прва компонента - Подршка 

стручном образовању  у 

затворским Установама у 

Србији: 

Побољшан је Нацрт Концепције 

за увођење стручног образовања 

и обуке у програме третмана 

лица лишених слободе - ВЕТ 

Концепција и процес развоја је у 

току; израђени дидактички 

приручници са циљем да обуче 

и обезбеде подршку за  три тима 

за обуку током процеса пилот 

имплементације и развоја 

законске регулативе;  

успостављени тимови за обуку 

за имплементацију пилот 

програма у три затвора (Сремска 

Митровица, Пожаревац и Ниш); 

индивидуални планови учења 

израђени и завршени за све 

полазнике; 

успостављени системи за 

контролу квалитета, мониторинг 

06 / Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 
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и евалуацију; 

успостављена кооридинација 

активности у вези поставке и 

инкорпорирања Центра за обуку 

Министарства правде и државне 

управе – обучено између 12 до 

15 чланова особља;  

методологија за пет пилот 

програма обуке за пет занимања 

разрађена и имплементирана, 

уџбеници одобрени, израђени и 

умножени, дневници 

припремљени, одштампани и 

испоручени; 

програми пилот обуке започет 

током децембра месеца, 

планирано је да до краја марта 

више од 250 осуђеника прође 

обуку; 

успоставњен модуларни систем 

обуке. Инструктори практичне 

наставе одабрани и обучени, 

израђен Приручнк за предаваче;  

обучено 60 саветника за третман 

из Министарства правде и 

државне управе; 

Друга компонента – 

Успостављање неопходних 

предуслова за ефективни и 

ефикасни систем 

алтернативних санкција у 

Републици Србији: 

Пружена подршка Радној групи 

Министарства правде и државне 

управе у вези са започињањем 

рада на изради измена и допуна 

Закона о извршењу кривичних 

санкција и новог Закона о 

пробацији; извршена је набавка 

софтвера и одговарајуће опреме 

неопходне за праћење особа које 

су у режиму алтернативних 

санкција; испоручено је 600 

јединица за електронско 

праћење и више од половине 

стављено је у функцију; 

запослени су обучени за рад у 

апликацији електронског 

праћења 

16. Пројекат:  

Изградња затвора у 

Панчеву и Крагујевцу 

Урађене студије изводљивости 

за оба објекта.За изградњу новог 

затвора у Панчеву израђен 

Идејни пројекат 

06 110.000 

EUR 

Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици србији 
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у периоду од 2010. 

до 2015. године 

17. Пројекат:  

Капитално одржавање и 

доградња постојећих 

капацитета 

У складу са планом инвестиција 

извршени радови на побољшању 

смештајних капацитета 

01 126.764.000 

RSD 

Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 

18. Пројекат:  

Развој интерног 

тржишта сопствене 

производње завода у 

оквиру управе за 

извршење кривичних 

санкција у циљу 

упошљавања осуђених 

Реализоване активности интерне 

производње у складу са 

потребама казнено-поправних 

установа 

01 94.965.000 

RSD 

Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 

19. Пројекат: 

Јачање услова смештаја 

и живота лица лишених 

слободе у заводима  

Реализоване активности на 

побољшању стандарда услова 

смештаја и живота лица 

лишених слободе 

01 100.000.000 

RSD 

Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 

20. Пројекат: 

Реконструкција и 

адаптација објеката 

правосудних органа 

(капитална улагања)  

Извршене реконструкције и 

адаптације објеката 

правосудних органа  (мања 

капитална улагања) 

01 40.000.000 

RSD 

/ 

21. Пројекат: 

Реконструкција и 

адаптација објеката 

Вишег и Основног суда 

у Краљеву (оштећених 

земљотресом) 

Саниран објекат Вишег суда; 

завршена пројектна 

документација за санацију 

Основног суда и извршене 

припреме за јавну набавку 

радова 

01 45.000.000 

RSD 

/ 

22. Пројекат:  

Набавка, реконструкција 

и адаптација објекта за 

потребе смештаја 

одељења Првог 

основног суда у 

Београду (зграда 

Аероинжењеринга) 

Извршена набавка објекта и 

окончана јавна набавка за 

најповољнијег извођача радова 

10 700.000.000 

RSD 

/ 

23. Пројекат: 

Реконструкција и 

Радови у завршној фази 04 43.000.000 

RSD 

/ 
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надоградња зграде 

Основног суда у 

Лозници за потребе 

смештаја Прекршајног 

суда (2. фаза) 

24. Пројекат:  

Изградња - доградња 

објекта "СПЕЦИЈАЛНИ 

СУД" у Ул. Устаничка 

бр. 29 у Београду 

Урађен Главни пројекат и 

прибављене неопходне 

сагласности 

01 3.000.000 

RSD 

/ 

 

25. Пројекат:  

Набавка неопходне 

опреме за 

функционисање 

правосудних органа 

(канцеларијски 

намештај, клима 

уређаји, фотокопири, 

факс/тел. и 

др.ел.опрема)  

Набављена и инсталирана 

опрема у објектима правосудних 

органа 

04 65.000.000 

RSD 

/ 

26. Програм: 

Годишњи програм рада 

са планом надзора и 

утврђеним 

приоритетима 

Остварен надзор над  

евиденцијама предмета 

корупције, насиља  над женама 

и у породици, тешких дела 

против здравља људи и 

несавесног лечења и праћење 

напретка у смањењу броја 

старих предмета и рокова у 

примени процесних закона 

01 200.000 

RSD 

/ 

27. Пројекат: 

Mодернизација рада и 

успостављање 

функционалне мреже 

правосудних органа 

Утврђен предлог за 

успостављање функционалне 

мреже правосудних органа 

01 

 

 100.000 

 RSD 

/ 

28. Пројекат:  

Унапређење 

ефикасности судске 

администрације 

систематизовањем 

нових радних места у 

судској администрацији 

 

Урађена је Анализа броја и 

структуре запослених у 

правосуђу по радним местима, 

по врсти радног односа 

(неодређено, одређено)  и по 

звањима ради јачања кадровског 

потенцијала и унапређење 

ефикасности судске 

администрације. Извршена је 

припрема и израда Предлога 

кадровског плана за 2013. 

годину за све правосудне органе 

у Републици Србији 

01 

 

300.000 

 RSD 

/ 

29. Пројекат:  

Услуге развоја ИКТ 

стратегије и мапе пута 

за имплементацију у 

правосуђу Републике 

Србије 

Израђен део ИКТ стратегије са 

мапом пута за њену 

имплеметацију у правосуђу 

Србије, а завршетак исте 

предвиђен до краја марта 2013. 

године и чиниће саставни део 

Националне стратегије реформе 

правосудног сектора за период 

од 2012 – 2017. Од укупно 

четири документа предвиђених 

за испоруку од стране 

консултанта, два документа су 

06 137.200 

EUR 

/ 
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испоручена и прихваћена на 

Управном одбору  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

2. Министар Горан Кнежевић 

3. Делокруг На основу члана 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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; 
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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, 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. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за ветерину; Управа за заштиту биља; Републичка дирекција за воде; Управа за 

шуме; Управа за пољопривредно земљиште; Управа за аграрна плаћања; Дирекција за 

националну референтну лабораторију 

 

 

У области пољопривредне политике, у оквиру праћења домаће и светске производње, потрошње, прераде, 

цена и трговине примарних пољопривредних производа, производа рибарства и производа прераде - 

припремљене су годишње, месечне, недељне и, према потреби, дневне анализе и информације. Извршене су 

редовне анализе биљне, сточарске, повртарске, воћарске, виноградарске и винарске производње, прераде 
пољопривредних производа, алкохолних пића и етанола, и квалитета пољопривредних производа и органске 

производње. На основу Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), 

извршена је оцена даљег развоја пољопривреде, према којој су уредбама утврђене мере аграрне политике и нивои 
подстицаја у области пољопривреде за 2012. годину, у складу са одобреним буџетским средствима на име 

подстицаја у пољопривреди за 2012. годину. 

Израђен је Предлог финансијског плана и Програм мера подстицања пољопривреде за 2013. годину; 

израђен Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и подзаконски акти, којима ће се на 

системски начин уредити област подстицаја, односно прописати врсте подстицаја у пољопривреди и руралном 

развоју, као и услови за остваривање права и коришћење подстицаја; ажуриран је биланс за најважније 

пољопривредно-прехрамбене производе; спроведени су програми унапређења пољопривредне статистике, 

праћењем спровођења Пописа у пољопривреди, као и система тржишних информација, чиме је унапређено 

месечно извештавање о производњи, кретањима на домаћем и светском тржишту житарица, индустријског биља, 
воћа и поврћа, грожђа и вина; започета је реализација пројекта „Успостављање система рачуноводствених 

података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији”; унапређен је систем јавних складишта и 

израђене анализе о искоришћености капацитета за складиштење и прераду, 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, што доприноси ефикасном спровођењу процедуре географског порекла 

за вина,  издавања евиденционих маркица за вина с географским пореклом, доделе 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 у сточарству и вођења регистра одгајивачких организација.  
На основу Предлога закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, припремљен је Предлог 

листе Правилника о подстицајима за рурални развој. За промоцију мера руралног развоја и представљање 

ИПАРД програма, израђен је план за различите циљне групе и план за процес израде  предлога  нове стратегије 
пољопривреде и руралног развоја. 

  У припреми за коришћење пете компоненте ИПАРД-а, са експертима твининг  пројекта ИПА 2007 

„Изградња капацитета за имплементацију политика руралног развоја према ЕУ стандардима”, унапређује се 

ИПАРД програмски документ и припрема процедура и документи за имплементацију (мониторинг, евалуацију, 

извештавање, координацију и промоцију) и акредитацију Управљачког тела. Задатке Управљачког тела за 

управљање програмима Европске Уније  који се односе на рурални развој од децембра 2012. године обавља 

Одељење за рурални развој, као самостално одељење у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
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(у даљем тексту: Министарство). Радна група наставља израду текста закона о начину спровођења програма из 

средстава претприступне помоћи ИПА, као и уредбе о децентрализованом управљању тим средствима. 

Припремљен је предлог твининг лајт пројекта, којим ће започети процес програмирања мера за нови 

програмски период 2014–2020,  прилагођен захтевима Делегације Европске комисије у Републици Србији. 
Координиране су активности међународних пројеката и сарадња с међуминистарским радним групама, на 

националном и међународном нивоу (Стална радна група за регионални рурални развој земаља југоисточне 

Европе-SWG; Јадранско–јонска иницијатива, Министарство пољопривреде, хране, рибарства, руралног развоја и 
просторног планирања Француске Републике). 

            У области међународне сарадње израђен је документ „Национални програм за усвајање правних тековина 

Европске уније”, 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 базе Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ) за 2013. годину, као и 

спроведене активности из НПИ за 2012. годину; обављена је стручна редактура српске верзије правних тековина 

Европске уније у области пољопривреде. Израђен је Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије, 

садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. 

годину. 

Анализа и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању у области пољопривреде 
обухватила је: анализу пољопривредне политике Европске уније, припрему мера за прилагођавање 

пољопривредне политике Републике Србије политици Европске уније и правилима и принципима Светске 

трговинске организације, припрему информација и основа за преговоре и сарадњу на билатералном нивоу и с 

међународним организацијама. 

Пољопривредне саветодавне и стручне службе су имплементирале програм развоја саветодавних послова 

за трећи и четврти квартал 2012. године, у складу са Уредбом  о утврђивању Годишњег програма развоја 

саветодавних послова за 2012. годину. 

    Подршка интересном удруживању пољопривредних произвођача обухватила је: регистрацију шест нових 

задруга (једна општа и пет специјализованих), ревитализацију осам задруга, деблокаду рачуна четири задруге и 
омогућавање наставка њиховог пословања.  

Ради стварања повољних услова на тржишту и у аграру за пољопривредне произвођаче, Управа за аграрна 

плаћања је oд 1. јануара до 31.децембра 2012. године, после примљених и обрађених захтева, исплатила 
4.388.663.239,61 динара према следећим уредбама: Уредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско 

унапређење сточарства у 2012. години (исплаћено 1.563.856.000,00 динара);  Уредба о условима и начину 

коришћења премије за млеко за 2012. годину (примљено 400 захтева, обрађена 273, исплаћено 2.552.263.272,55 
динара); Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади у 2012. години (примљена 4.984 захтева, 

исплаћено 86.655.000 динара); Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години 

(примљено 3.525 захтева, исплаћено 38.500 динара); Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање 

производних засада воћњака, винове лозе, хмеља и линцуре за 2012. годину (примљен и обрађен 471 захтев, 

исплаћено 44.382.521,25 динара); Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подршку руралном развоју 

кроз инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, печурака и цвећа (примљена 3.332 захтева, обрађено 

2.700, исплаћено 126.373.946,13 динара). У оквиру подршке руралном развоју, у вези с данском донацијом, 

објављен је Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције 

у производно-прерађивачке капацитете воћа: вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице у 2012. години, у  
Нишавском, Топличком, Јабланичком, Пиротском и Пчињском округу (примљено и обрађено 120 захтева, 

исплаћена 9.056.399,93 динара из буџетских средстава и 6.037.599,75 динара из донације).  

Преко Управе за трезор исплаћени су подстицаји у износу од  13.689.071.828,7 динара: мере селекције 
(108.824.203,48 динара); подршка осигурању у пољопривреди (269.000.000 динара); регрес за дизел гориво за 

пролећне и јесење радове (3.099.764.050 динара); аванси за житарице и индустријско биље (2.600.000.000 

динара); субвенција ратарске производње и производње кромпира (7.611.241.000 динара) и подршка безбедности 

и квалитету хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла 242.575,24 динара. По 

основу неизмирених обавеза исплаћено је 6.584.317.000 динара.   

За припрему акредитације за коришћење средстава из ИПАРД фонда, у Управи за аграрна плаћања 

спроведене су обуке запослених. То је везано за прву компоненту твининг пројекта „Јачање капацитета 

Републике Србије за прихватање средстава из фондова Европске уније намењених руралном развоју у 

претприступном периоду” - помоћ у изградњи платне агенције, односно процедура за њено функционисање у 

складу са акредитационим критеријумима Европске комисије. 
Најзначајније активности Управе за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа) биле су 

усмерене на управљање пољопривредним земљиштем у државној својини. Током 2012. године издато је 117 

сагласности јединицама локалне самоуправе на годишње програме заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта. Њима је, између осталог, предвиђено давање у закуп 209.346,3256 хектара 
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пољопривредног земљишта, путем 23.992 јавна надметања. Управа је издала 118 сагласности на одлуку о 

расписивању јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 91 сагласност 

јединицама локалне самоуправе на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта и закључила 3.091 уговор 

о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. Током године наплаћена су средства у износу 
6.455.813.326,31 динара за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. 

 Управа је закључила уговоре о финансирању изградње система за наводњавање са четири пољопривредне 

саветодавне стручне службе, и то: у Чачку, Нишу, Ужицу и Ваљеву. Вредност потписаних уговора је 
219.813.558,07 динара, а учешће Управе је 80.803.159,57 динара. Предмет уговора је исплата бесповратних 

средстава за 330 регистрованих пољопривредних газдинстава, односно физичких лица, за наводњавање 

обрадивог пољопривредног земљишта, укупне површине 600 хектара. Закључени су уговори са јавним 

водопривредним предузећима „Воде Војводине”, „Србијаводе” и „Београдводе”, који се односе на површину од 

84.481 хектара, у вредности од 963.861.856,57 динара.  

 Управа је финансирала уређење 442 километра пољских путева у 42 јединице локалне самоуправе и више 

студијско-истраживачких пројеката значајних за јединице локалне самоуправе, у износу од 365.735.432 динара. У 

управном поступку Управа је, као другостепени орган, решила више десетина жалби изјављених на одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта, учествовала у више десетина расправа о повраћају пољопривредног 

земљишта и одговорила на захтеве за повраћај пољопривредног земљишта, као и на више од стотину захтева 
других органа, организација, правних и физичких лица. 

  Закључен је Уговор о реализацији пројекта „Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем” који ће 

финансирати Европска унија из пројекта ИПА 2010 (2,78 милиона евра), Влада Савезне Републике Немачке 

(један милион евра) и Република Србија (0,1 милиона евра). Пројекат ће бити реализован до децембра 2015. 

године. 

Управа за заштиту биља је у области здравља биља и биљног карантина, кроз субвенције, омогућила 

извршење Програма мера заштите здравља биља за 2012. годину  и  Програма  праћења и прогнозе штетних 

организама у складу с ребалансом буџетских средстава. Реализовано је 58 уговора за спровођење наведених 

послова, донето је 58 решења о исплати, анализирано је 58 годишњих извештаја о спроведеним пословима 
Пољопривредне саветодавне стручне службе и овлашћених лабораторија, издата су три одобрења за увоз у 

експерименталне сврхе, 344 решења за упис у Фиторегистар, 19 решења о испуњености услова за обављање 

послова топлотног третирања и означавања дрвеног материјала за паковање, упућена је 21 нотификација и други 
дописи националним организацијама за заштиту биља других земаља и 150 дописа и инструкција у земљи, вођена 

је евиденција о посткарантинском надзору биља из увоза (150 посткарантинских решења), оверено 19.911 

оригинала и исто толико копија фитосертификата за извоз и реекспорт. У области средстава за заштиту и исхрану 
биља, у управном поступку донето је 185 решења о стављању у промет средстава за заштиту биља, 326 решења о 

упису у Регистар средстава за исхрану биља, 178 решења о упису у Регистар дистрибутера и увозника средстава 

за заштиту биља, 198 решења о упису у Регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља и осам 

решења о упису у Регистар пружалаца услуга. У области семена и садног материјала донето је 1.056 уверења о 

признавању семенског усева, 1.356  сертификата о производњи садног материјала, 198  решења о препакивању 

семена, седам решења о упису у Регистар дорађивача семена, 62 решења ради извоза семена, 218 решења о упису 

у Регистар произвођача и прометника семена, шест сагласности за увоз семена у научноистраживачке сврхе, 52 

решења о упису у Регистар произвођача садног материјала и осам различитих мишљења о примени прописа. У 

Регистар сорти пољопривредног биља уписане су, на основу завршеног  испитивања и донетих решења, 294 нове 
сорте, а одбијен је захтев за признавање 28 сорти пољопривредног биља. Послата су 123 захтева с пратећом 

документацијом за достављање DUS извештаја из земаља чланица Међународне уније за заштиту нових биљних 

сорти (UPOV) и припремљено 169 DUS извештаја с техничким упитницима за сорте испитиване у Републици 
Србији. На основу завршеног поступка и урађених DUS тестова, поново је уписано 17 сорти које су биле брисане 

из Регистра.  На основу захтева власника сорте, урађена су четири решења за сорте које су промениле власника, 

једно за сорту која је променила заступника и два решења за промену имена сорте. По основу одредаба Закона о 

признавању сорти пољопривредног биља је, на основу урађених решења, брисано из Регистра  пољопривредног 

биља. Урађена су  43 решења за увоз узорака семена за научноистраживачки рад,  две сагласности за увоз садног 

материјала ради умножавања за потребе извоза (воће и винова лоза), као и 65 решења за увоз узорака семена, 

односно садног материјала за потребе вођења поступка признавања сорте. Испитано је 270 сорти 

пољопривредног биља у 81 огледу. За испитивање сорти пољопривредног биља закључено је и реализовано 19 

уговора за испитивање на огледном пољу и 10 уговора за испитивање у лабораторији. У области заштите права 

оплемењивача биљних сорти и биолошке сигурности обављене су све потребне радње у вези с приступањем 
Републике Србије UPOV-у. Амбасадор у Сталној мисији Републике Србије при Уједињеним нацијама у Женеви, 

5. децембра 2012. године, предао је генералном секретару WIPO-а и UPOV-а инструмент о приступању 

Републике Србије UPOV-у. У складу с Конвенцијом UPOV-а Република Србија је 5. јануара 2013. године постала 

71. чланица UPOV-а. Донето је 28 решења о додељивању права оплемењивача биљних сорти, издато је 15 
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мишљења у вези с применом Закона о генетски модификованим организмима (ГМО), као и четири решења за 

„Proficiency” тестове које обавља акредитована лабораторија за детекцију и анализу на присуство ГМО. Гранична 

фитосанитарна инспекција је спровела следеће активности: прегледала је 51.354 пошиљке биља, средстава за 

заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта при увозу, 394 пошиљке биља при извозу;  предузела је 383 
мере ограничења (наређено враћање, третирање, уништење). Фитосанитарна инспекција је извршила  18.331 

контролу 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.); донела је 2.181 
решење, 816 закључака, 775 фитосертификата, 4.263 уверења; поднела је 232 захтева за покретање прекршајног 

поступка, 64 пријаве за привредни преступ надлежним судовима; узела је 3.617 узорака. Инспектори Одељења 

фитосанитарне инспекције за безбедност хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла су у периоду 

јул – децембар обрадили: 23.596 захтева странака за преглед пошиљака хране и хране за животиње биљног и 

мешовитог порекла при увозу и извозу (19.368 захтева за утврђивање безбедности производа који се увозе, 1.338 

овера захтева за увоз пошиљака хране које немају комерцијалну вредност, 2.635 захтева за извоз у БЈР 

Македонију и 255 овера извозних уверења за извоз вина и шире у Европску унију. 

Управа за ветерину наставила је припрему подзаконска акта којима се ближе прилагођавају прописи 

Републике Србије прописима Европске уније; одржала је 33 едукације у области ветеринарства, здравствене 

заштите, добробити животиња и  безбедности хране којима је присуствовало 1.936 учесника; наставила је вођење 
Централне базе за обележавање и евиденцију животиња. Епизоотиолошка ситуација бележи даљи тренд опадања 

појављивања заразних болести животиња -дијагностиковано је само беснило животиња и то, у много мањем 

броју, што  показује успешност оралне вакцинације. Ветеринарска инспекција је сачинила 46.214 записника и 

донела 16.111 решења. Из промета је искључено: 67.495 кг меса, 26.890 кг производа од меса, 4.322 л/кг млека и 

производа од млека, 2.934 кг рибе и производа од рибе. Заплењена је храна затечена у промету без прописане 

документације: 5.078 кг меса,  2.198 кг производа од меса, 500 кг производа од млека, 201 кг рибе и производа од 

рибе, а током контроле промета животиња  одузето је и карантинирано: 88 говеда, 15 свиња, 3.071 комад живине,  

21 овца и  23 остале врсте животиња.  Поднете су 1.372 прекршајне, седам кривичних и 122 пријаве за привредни 

преступ; гранична ветеринарска инспекција је извршила ветеринарско-санитарну контролу 13.852 пошиљке при 
увозу и провозу. Донета су 32 решења о забрани увоза производа животињског порекла. 

Управа за шуме је кроз субвенције омогућила: пошумљавање голети у државној својини на површини од 

49,71 хектара и у приватној свијини на површини од 406,99 хектара; негу шума и култура на површини од 
1.903,77 хектара; производњу шумског семена у количини од 7.037,05 кг; производњу шумских садница у 

количини од 3.628.955 комада и изградњу шумских путева у дужини од 166,85 км.  Шумарска и ловна 

инспекција, у овом извештајном периоду, током 11.215 надзора поднела је: 1.350 прекршајних тужби, 29 пријава 
за привредни преступ и 86 предлога за кривично гоњење. Штампано је 90.000 ловних карата, финансиран је 

почетак рада Ловачке коморе Србије; обезбеђено је финансирање изградње или адаптације објеката за 

привремено складиштење одстрељене дивљачи; обезбеђена је заштита и унапређење, гајених ловостајем, 

заштићених врста крупне дивљачи (прихрана и превентивна здравствена заштита -минерализовани брикети соли, 

стартери, гровери, витаминско-минерални додаци храни, медикаменти за дехелминтизацију, и др.); обављена је 

ревитализација у ловиштима, која су током ловне 2011/2012. године претрпела штете од елементарних непогода 

(поплаве, пожари, суша). 

Током периода август-септембар Дирекцији за националне референтне лабораторије испоручена je 

лабораторијска опрема из ЛОТ3, која обухвата опрему за Референтну фитосанитарну лабораторију, Референтну 
лабораторију за резидуе и Референтну лабораторију за безбедност хране и хране за животиње и млеко. Опрема је 

добијена у оквиру пројекта ИПА 2010. У децембру је започета инсталација опреме и обука запослених. 

Настављене су активности у оквиру твининг пројекта „Изградња капацитета у оквиру Дирекције за националне 
референтне лабораторије”, под којим се подразумева обука запослених у Дирекцији за националне референтне 

лабораторије и Фитосанитарној инспекцији Управе за заштиту биља. 

Банка биљних гена, основана у складу са одредбама Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, 

број 41/09), сакупља и организује чување колекција биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду, 

припрема протокол и стандарде за рад Банке биљних гена, израђује национални програм за биљне генетичке 

ресурсе за храну и пољопривреду, реализује међународне донаторске пројекате, одржава базу података о биљним 

генетичким ресурсима, сарађује с научноистраживачким институцијама. Током 2012. године набављен је други 

део опреме за Банку биљних гена, уз помоћ међународног пројеката техничке сарадње ФАО, и одржано је више 

семинара, радионица и састанака. Основана је Радна група која је израдила Нацрт националног програма за 

биљне генетичке ресурсе за храну и пољопривреду у Републици Србији. Влада је потврдила Предлог закона о 
потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну у пољопривреди  и упутила га је у 

скупштинску процедуру. Радом Банке биљних гена Република Србија ће се укључити у регионалне, европске и 

светске токове у очувању биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду. 
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Најзначајније активности Републичке дирекције за воде биле су усмерене на: реализацију Програма 

управљања водама, обрачун и задужење обвезника плаћања накнаде за воде (ради обезбеђења средстава за 

финансирање послова од општег интереса у водопривреди), издавање водних аката (ради одржавања и 

унапређења водног режима и стицања права на коришћење и употребу вода, односно испуштања отпадних вода), 
израду студија и пројеката значајних за водопривреду и послове који произлазе из међународне сарадње у 

области вода.   

Кроз реализацију Програма управљања водама финансирани су: изградња брана са акумулацијама Ровни, 
Ваљево и Ариље-профил Сврачково, Ариље; 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  значајних за водопривреду; послови који произлазе из 

међународне сарадње у области вода. У периоду јул – децембар 2012. године од накнада за воде сакупљено је 

1.331.259.186,55 динара. Издата су 152 водна услова, 121 сагласност, 88 водних дозвола и потврда и 70 решења и 

закључака о одбијању захтева. 

 У међународној сарадњи, извршене су обавезе у оквиру Међународне комисије за заштиту Дунава, 
Међународне комисије за слив реке Саве, обавезе по основу Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних 

водотока и међународних језера. Настављени су преговори о закључивању новог споразума између Републике 

Србије и Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама.  Извршене су обавезе у 

складу с важећим споразумима о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама с Румунијом и 

Мађарском. Настављена је реализација међународних пројеката и пројекта „Рехабилитација система за 

наводњавање и одводњавање”. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о измени Закона о 

сточарству                                          

Укидају се поједине јавне 

дажбине 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

2.  Закон о изменама Закона о 

вину                                                    

Укидају се трошкови на терет 

произвођача за вођење 

управног 

поступка и накнада 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

3.  Закон о изменама Закона о 

водама 

Усвојеним изменама Закона о 

водама укинута је сливна 

водна накнада 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

4.  Закон о измени и допунама 

Закона о ветеринарству 

Укидају се трошкови прегледа 

објеката из ветеринарске 

делатности по захтеву странке 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/2012 

28.септембар 

/ 

5.  Закон о изменама Закона о 

шумама 

Брише се члан 86. Закона о 

шумама 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/2012 

28.септембар 

/ 

6.  Предлог закона о 

подстицајима у пољопривреди 

и руралном развоју 

Уређују се услови и врста 

подстицаја у пољопривреди 

У процедури, 

упућен 13. 

децембра 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред 

бр. 

I II III IV V 
1.  Уредба о условима и 

начину  коришћења 

средстава за 

регресирање дизел 

горива за јесење 

радове у 

пољопривреди у 

2012. години 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), 

члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 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) 

Уређују се услови и начин 

коришћења средстава за 

регресирање дизел горива 

85/12 

31. август 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

2.  Уредба о условима и 

начину коришћења 

субвенција за 

ратарску производњу 

и производњу 

кромпира у 2012. 

години 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), 

члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 101/11) 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) 

Уређују се услови и начин 

коришћења субвенција за 

ратарску производњу и 

производњу кромпира у 

2012. години 

85/12 

31. август 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

3.  Уредбу o престанку 

важења Уредбе о 

трошковима обавезне 

дезинфекције 

моторних возила 

приликом уласка у 

Републику Србију 

Члан 123. тачка 3. Устава 

Републике Србије, а у вези 

са Законом о ветеринарству 

(,,Службени гласник РС”, 

бр. 91/05 и 30/10) 

Престаје важење Уредбе о 

трошковима обавезне 

дезинфекције моторних 

возила приликом уласка у 

Републику Србију 

91/12 

21. септембар 

/ 

4.  Уредба о утврђивању 

Годишњег програма 

мера за спровођење 

Одгајивачког 

програма за 2012. 

годину 

Члан 19. Закона о 

сточарству („Службени 

гласник РС”,  број 41/09), а 

у вези са чланом 7. Закона 

о буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 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) 

Утврђује обим и врсте мера 

код великих преживара, 

ситних преживара, 

копитара, у свињарству, 

живинарству, пчеларству и 

аквакултури, обим 

средстава за спровођење 

ових мера, као и начин 

расподеле средстава 

96/12 

5.октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

5.  Уредба о расподели и 

коришћењу 

подстицаја за 

генетско унапређење 

сточарства у 2012. 

години 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), а 

у вези са Законом о 

буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12), члан 7. 

Уређују се услови и начин 

расподеле и коришћења 

подстицаја за генетско 

унапређење сточарства у 

2012. години 

96/12 

5.октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Закона о буџету Републике 

Србије за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 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) 

6.  Уредба о изменама 

Уредбе о коришћењу 

подстицајних 

средстава за тов 

јунади 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), а 

у вези са Законом о 

буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) и чланом 7. 

Закона о буџету Републике 

Србије за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 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) 

Измена износа средстава за 

тов јунади који су 

дефинисани  уредбом о 

коришћењу подстицајних 

средстава за тов јунади  

96/12 

5.октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

7.  Уредба о изменама и 

допуни Уредбе о 

коришћењу 

подстицајних 

средстава за тов 

свиња у 2012. години 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју  („Службени 

гласник РС”, број 41/09), а 

у вези са чланом 7. Закона 

о буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 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) 

Измена износа средстава за 

тов свиња који су 

дефинисани  уредбом о 

коришћењу подстицајних 

средстава за тов јунади  

96/12 

5. октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

8.  Уредба о изменама и 

допуни Уредбе о 

условима и начину 

коришћења премије 

за млеко за 2012. 

годину 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју („Службени 

гласник РС”, број 41/09), а 

у вези са члан 7. Закона о 

буџету Републике Србије 

за 2012. годину 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 101/11 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) 

Измена у Уредби о 

условима и начину 

коришћења премије за 

млеко за 2012.годину  

96/12 

5.октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

9.  Уредба о утврђивању 

Годишњег програма 

Члан 109. став 1. Закона о 

водама („Службени 

Утврђује се Програм 

мониторинга статуса 

100/12 

19. октобар 

Водопривредна 

основа 
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мониторинга статуса 

вода за 2012. годину 

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) 

површинских и подземних 

вода у 2012. години 

Републике 

Србије 

10.  Уредба о 

репрограмирању 

одобрених кредита 

датих за подстицање 

пољопривредне 

производње путем 

кредитне подршке 

кроз 

субвенционисање 

дела камате у 2011. и 

2012. години 

Члан 123. тачка 3. Устава 

Републике Србије), члана 

7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину (,,Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 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)  

Уређују се услови и начин 

репрограмирања одобрених 

кредита датих за 

подстицање 

пољопривредне 

производње путем 

кредитне подршке 

кроз субвенционисање дела 

камате у 2011. и 2012. 

години 

102/12 

26.октобар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

11.  Уредба о изменама 

Уредбе о условима и 

начину коришћења 

средстава за 

регресирање дизел 

горива за јесење 

радове у 

пољопривреди у 

2012. години 

Члан 13. Закона о 

пољопривреди и руралном 

развоју (,,Службени 

гласник РС”, број 41/09), 

члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину (,,Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 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) 

Измена у тексту  Уредбе о 

условима и начину 

коришћења средстава за 

регресирање дизел горива 

за јесење радове у 

пољопривреди у 2012. 

години  

109/12 

16. новембар 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.  Уредба о изменама 

Уредбе о утврђивању 

Програма управљања 

водама у 2012. години 

Члан 42. став 3. Закона о 

водама („Службени 

гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

Утврђују се послови од 

општег интереса у 

управљању водама који ће 

се финансирати у 2012. 

години, као и износ 

средстава за обављање тих 

послова 

113/12 

30. новембар 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

13.  Уредба о изменама 

Уредбе о утврђивању 

Програма управљања 

водама у 2012. години 

Члан 42. став 3. Закона о 

водама („Службени 

гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС и 

72/12) 

Утврђују се послови од 

општег интереса у 

управљању водама који ће 

се финансирати у 2012. 

години, као и износ 

средстава за обављање тих 

послова 

116/12 

7. децембaр 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

14.  Уредба о начину 

пружања 

информација и 

поступку 

обавештавања о 

примени санитарних, 

Члан 14. став 2. Закона о 

безбедности хране 

(„Службени гласник РС”, 

број 41/09) и члан 42. став 

1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

Утврђује се начину 

пружања информација и 

поступку обавештавања о 

примени санитарних, 

ветеринарских и 

фитосанитарних мера у 

102/12 

26. октобар 

/ 
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ветеринарских и 

фитосанитарних мера 

у области 

безбедности хране, 

ветерине и заштите 

биља 

бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

области безбедности хране, 

ветерине и заштите биља 

15.  Одлука о висини 

накнаде за 

испитивање и за 

додатно испитивање 

сорте 

пољопривредног 

биља 

Члан 35. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља 

(„Службени гласник РС”, 

број 30/10) 

Овом одлуком 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 

93/12 

28. септембар 

/ 

16.  Одлука о одређивању 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа за које се 

плаћа посебна 

дажбина при увозу и 

утврђивању износа 

посебне дажбине 

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, 65/08, 16/11, 68/12 и 

72/12) 

Одређују се 

пољопривредни и 

прехрамбени производи за 

које се плаћа посебна 

дажбина при увозу и 

утврђује износ посебне 

дажбине 

121/12 

24. децембaр 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

17.  Закључак 

05 број: 920-

4858/2012 

од  3. августа 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 68/12-УС) 

Давање сагласности за 

предузимање неопходних 

мера ради утврђивања 

стања у вези са насталом 

сушом и последицама које 

та суша има за 

пољопривредну 

производњу на територији 

Републике 

/ Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

18.  Закључак 

05 број: 320-

5302/2012 

од 23. августа 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 68/12-УС) 

Мере за отклањање 

последица суше у 2012. 

години 

/ Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

19.  Закључак 

05 број: 401-

5539/2012 

од 30. августа 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

изменама и допуни 

Програма расподеле и 

коришћења средстава 

субвенција у области 

подстицања пољопривреде 

и пољопривредне 

производње за 2012. 

годину 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

20.  

Закључак 

05 број: 320-

6030/2012  

од 14. септембра 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 

Усвојен Закључак о измени 

Закључка 05 број:320-

5302/2012 од 23. августа 

2012. године, о мерама за 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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2012. године 16/11, 68/12-УС и 72/12) отклањање последица суше 

у 2012. години 

21.  Закључак 

05 број: 401-

6646/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Програм о 

изменама и допунама 

Програма расподеле и 

коришћења средстава 

субвенција у области 

подстицања пољопривреде 

и пољопривредне 

производње за 2012. 

годину 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

22.  Закључак 

05 број: 337-

7095/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Усвојен текст Изјаве о 

броју јединица доприноса 

Међународној унији за 

заштиту нових биљних 

сорти – УПОВ 

/ / 

23.  Закључак 

05 број: 023-

7217/2012 

од 25. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 68/12-УС) 

Давање сагласности на 

одлуку о изменама 

Оснивачког акта 

„Енолошка станица 

Вршац” 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

24.  Закључак 

05 број: 401-

7218/2012 

од 25. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 68/12-УС) 

Усвојен Програм о 

изменама и допунама 

програма расподеле и 

коришћења средстава 

субвенција у области 

пољопривреде, шумарства 

и водопривреде за 2012. 

годину 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

25.  Закључак 

05 број: 401-

7350/2012  

од 25. октобра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 и 

93/12 ) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 72/12 и 

68/12-УС), на предлог 

Министарства 

пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

Усвојен Програм о 

изменама и допунама 

Програма расподеле и 

коришћења средстава 

Фонда за подстицање 

развоја пољопривредне 

производње у Републици за 

2012. годину 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

26.  Закључак 

05 број: 401-

7653/2012 

од 2. новембра 2012. 

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) 

Дата је сагласност за 

исплату средстава 

Ветеринарској установи 

„Глутин”, Београд – 

Падинска Скела у циљу 

отклањања сметњи за 

обављање јавних послова 

нешкодљивог уклањања 

споредних производа 

животињског порекла 

/ / 

27.  Закључак 

05 број: 401-

7774/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС», бр. 101/10 и 

93/12) и члан 43 став 3. 

Усвојен Програм о 

изменама Програма 

расподеле и коришћења 

средстава субвенција у 

области ветерине за 2012. 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије  
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред 

бр. 

I II III IV V 
Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

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

УС и 72/12) 

годину, усвојен Закључком 

Владе 05 Број: 401-

946/2012 од 9. фебруара 

2012. године 

28.  Закључак 

05 број: 401-

7739/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС», бр. 101/10 и 

93/12) 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) 

Усвојен Програм о 

изменама Програма 

расподеле и коришћења 

средстава субвенција у 

области заштите биља за 

2012. годину, усвојен 

Закључком Владе 05 Број: 

401-457/2012-1 од 26. 

јануара 2012. године 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

29.  Закључак 

05 број: 401-

8575/2012 

од 28. новембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 и 

93/12 ) 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) 

Усвојен Програм о 

изменама Програма 

расподеле и коришћења 

средстава субвенција у 

области подстицања 

пољопривреде и 

пољопривредне 

производње за 2012. 

годину 

/ / 

30.  Закључак 

05 број: 401-

9092/2012 

од 13. децембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 и 

93/12 ) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 72/12 и 

68/12-УС) 

Усвојен Програм о 

изменама Програма 

расподеле и коришћења 

средстава субвенција у 

области подстицања 

пољопривреде и 

пољопривредне 

производње за 2012. 

годину 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

 
 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта 
Правни 

основ 

Референтни 

документ 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, датум 

Ред 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о садржини и начину поступања 

са документацијом за процену активне 

супстанце, односно основне супстанце и 

методама за испитивање активне супстанце, 

односно основне супстанце 

Члан 12. став 4. Закона о 

средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РС”, брoj 

41/09) и члан 24. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11) 

НПИ 69/12 

20. јул 

2.  Правилник о садржини и начину 

поступања са документацијом за процену 

средстава за заштиту биља и методама за 

испитивање средстава за заштиту биља 

Члан 13. став 4. Закона о 

средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РС”, брoj 

41/09) и члан 24. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

НПИ 69/12 

20. јул 



 

 203 

Назив акта 
Правни 

основ 

Референтни 

документ 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, датум 

Ред 

бр. 

I II III IV 
55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11) 

3.  Правилник о садржини и обрасцу пријаве 

за употребу у затвореним системима 

генетички модификованих организама, 

начину заштите поверљивих података из 

пријаве, као и о садржини пријаве за 

обнављање одобрења за употребу у 

затвореним системима 

Члан 10. став 5. и члан 17. став 

4.Закона о генетички 

модификованим организмима 

(„Службени гласник РС”, број 

41/09) и члан 24. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11) 

/ 69/12 

20. јул 

 

4.  Правилник о методама испитивања сорте 

дувана (nicotiana tabacum l.) ради 

признавања сорте 

Члан 5. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља 

(,,Службени гласник РС”, број 

30/10) 

/ 94/12 

26. септембар 

5.  Правилник о методама испитивања сорти 

трава (poaceae) ради признавања сорти 

Члан 5. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља (,,Службени 

гласник РС”, број 30/10) 

/ 92/12 

28. септембар 

6.  Правилник о условима за вршење 

испитивања сорте 

Члан 19. став 7. Закона о заштити 

права оплемењивача биљних сорти  

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 

и 88/11) 

/ 101/12 

23. октобар 

7.  Правилник о методама узорковања и 

испитивања хране ради утврђивања 

остатака средстава за заштиту биља у 

храни 

Члан 52. став 4. Закона о 

средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РС”, брoj 

41/09) 

НПИ 110/12 

20. новембар 

8.  Правилник о измени Правилника о 

квалитету хране за животиње 

Члан 57. став 3. Закона о 

безбедности хране („Службени 

гласник РС”, број 41/09) 

НПИ 113/2012 

30. новембар 

9.  Правилник о методама испитивања сорти 

сирка за зрно и сирка метлаша (sorghum 

bicolor (l.) moench) ради признавања сорте 

Члан 5. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља (,,Службени 

гласник РС”, број 30/10) 

/ 114/12 

04. децембар 

10.  Правилник о допунама Правилника о 

садржини и обрасцу захтева за издавање 

водних аката и садржини мишљења у 

поступку издавања водних услова 

Члан 114. став 5. и члан 118. став 

8. Закона о водама („Службени 

гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

116/12 

7. децембар 

11.  Наредба о изменама Наредбе о утврђивању 

Оперативног плана за одбрану од поплава 

за 2012. годину 

Члан 55. став 4. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 

и 93/12) 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

116/12 

7. децембар 

12.  Правилник о условима за признавање, 

поступку  признавања ознака за мирна вина 

и нека специјална вина са географским 

пореклом , као и о начину производње и 

обележавања мирних вина и неких 

специјалних вина са географским пореклом 

Члан 34. став 5., члан 35. став 5., 

члан 36. став 6. и члан 37. став 2. 

Закона о вину („Службени гласник 

РС”, бр. 41/09 и 93/12) 

НПИ 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

121/2012 

24. децембар 

 

 

13.  Правилник о методама испитивања сорти 

коштичавих воћних врста, ради 

признавања сорти 

Члан 5. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља (,,Службени 

гласник РС”, број 30/10) 

/ 121/2012 

24. децембар 

14.  Правилник о методама испитивања сорте 

пшенице, ради признавања сорте 

Члан 5. став 2. Закона о 

признавању сорти 

пољопривредног биља (,,Службени 

гласник РС”, број 30/10) 

/ 121/2012 

24. децембар 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Програм управљања водама 

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 

имплементацију дела 

стратешких и других 

докумената, 

успостављену и 

унапређену 

међународну 

сарадњу 

(билатералну и 

мултилатералну) у 

области вода и кроз 

рехабилитацију дела 

система за 

наводњавање и 

одводњавање 

01 

04 

13 

246.062.080 RSD 

441.168.289 RSD 

76.339.960 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

1.1 Пројекат: 

Изградња и одржавање 

вишенаменских брана са 

акумулацијама 

Изведени радови на 

брани и акумулацији 

„Ровни”, Ваљево: 

извршена санитарна 

заштита 

акумулационог 

простора, завршен 

део поступака 

експропријације 

земљишта, извршена 

набавка и монтажа 

електроопреме и 

монтажа 

01 

04 

13 

9.882.184 RSD 

65.101.729 RSD 

47.104.517 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
хидромашинске 

опреме у опточном 

тунелу, изграђен део 

саобраћаница око 

бране и акумулације, 

изведени 

истраживачки и 

конзерваторски 

радови на цркви 

„Грачаници”; на 

брани и акумулацији 

„Ариље” – профил 

„Сврачково”, Ариље: 

завршен део 

поступака 

експропријације 

земљишта за потребе 

изградње бране са 

акумулацијом, 

изграђене приступне 

саобраћајнице и 

градилишни путеви 

и објекти у реону 

бране, извршено 

чишћење 

фундамента за 

насипање тела бране 

1.2 Пројекат: 

Уређење и коришћење вода 

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 који им 

припадају у 11 

градова и општина 

01 

04 

15.334.234 RSD 

71.689.523 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

1.3 Пројекат: 

Заштита вода од загађивања 

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 9 

градова и општина 

01 

04 

13 

13.042.315 RSD 

59.919.865 RSD 

16.591.559 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

1.4 Пројекат: 

Уређење водотока и заштита 

од штетног дејства вода 

Обезбеђена 

спремност и 

функционална 

01 

04 

122.438.033 RSD 

222.836.636 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
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 

Србије 

1.5 Пројекат: 

Студије, планска документа, 

пројекти и припрема 

инвестиција 

Донета подзаконска 

акта од стране Владе 

и надлежног 

министра, студије и 

пројектна 

документација од 

значаја за израду 

плана управљања 

водама, као и 

техничка 

документација која 

омогућава 

реализацију 

инвестиција у 

области 

водопривреде 

01 

04 

13 

40.855.498 RSD 

21.620.536 RSD 

12.643.884 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

1.6 Пројекат: 

Међународна сарадња 

Извршене обавезе из 

домена међународне 

сарадњe; 

интензивиран рад у 

оквиру Међународне 

комисије за слив 

реке Саве, 

Међународне 

комисије за заштиту 

реке Дунав и у 

оквиру Конвенције о 

заштити и 

коришћењу 

прекограничних 

водотокова и 

међународних језера 

01 44.509.816 RSD 

 

Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

1.7 Пројекат: 

Студија мапирања плавних 

зона у Србији прва фаза 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран из 

Националног програма ИПА 

2007, којим у име Европске 

уније управља Делегација 

Европске уније у Србији; 

вредност пројекта  1.999.500 

Израђене мапе 

опасности и ризика 

од поплава које ће 

бити интегрисане у 

Планове управљања 

ризицима од поплава 

/ / Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
EUR; трајање пројекта је две 

године, завршен је 15. 

новембра 2012. године 

1.8 Пројекат: 

Стратешки мастер план за 

решавање проблема 

отпадних вода у сливу 

Западне Мораве  

 

Напомена: 

Национални програм ИПА 

2007, област подршке 

европски стандарди. 

Пројекат финансира 

Европска Унија и њиме 

управља  Делегација 

Европске комисије у 

Републици Србији.  

Израђен стратешки 

мастер план за 

решавање проблема 

отпадних вода у 

сливу Западне 

Мораве, израђена 

конкурсна 

документација за 

имплементацију 

пројекта везаног за 

постројење за 

пречишћавање 

отпадних вода које 

се финансира из 

ИПА фондова ЕУ 

/ / Водопривредна 

основа 

Републике 

Србије 

2 Програм: 

Програм мера заштите 

здравља биља за 2012. 

годину 

Спроведен посебан 

надзор над 

прописаним  

штетним 

организмима у 

складу са Програмом  

мера заштите 

здравља биља за 

2012. годину и 

препорукама и 

обавезама које 

проистичу из 

чланства у 

међународним 

организацијама. 

01 29.872.374 RSD 

 

 

/ 

3 Програм: 

Програм праћења и прогнозе 

штетних организама 

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 

13 30.219.800 RSD 

  

/ 

4 Програм: 

Програм надзора 

здравственог стања 

животиња, производње и 

промета хране животињског 

порекла и хране за животиње 

Животиње су 

обележене и 

евидентиране у 

Централној бази; 

број оболелих 

животиња је смањен 

01 

 

04 

13 

 

 

1.499.481.380,72 

RSD 

389.862.004  RSD 

25.411.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
4.1 Пројекат: 

Спровођење мера 

здравствене заштите 

животиња 

Испитано је 

1.027.030 говеда на 

туберкулозу, 456.878 

говеда на леукозу, 

569.192 говеда, 

1.186.285 оваца и 

79.287коза на 

бруцелозу; 

вакцинисано је 

2.746.617 свиња 

против класичне куге 

свиња  

Исплаћена је 

надокнада штете за 

281 власника 

убијених животиња 

по наређеним мерама 

код сузбијања 

заразних болести  

01 

 

04 

 

13 

1.453.978.483,96 

RSD 

403.790.764,32 

RSD 

25.411.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

 

4.2 Пројекат: 

Систематско праћење 

резидуа  фармаколошких, 

хормонских и других 

штетних материја код 

животиња, производа 

животињског порекла и 

хране за животиње 

За испитивање 

резидуа у храни 

животињског 

порекла и код 

животиња издато је 

1.036 налога, 

испитано 3.180 

узорака и одрађено 

8.112 

лабораторијских 

анализа 

01 

04 

45.50.896,76 RSD 

11.507.031,98 

RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

 

5 Програм: 

Програм  јачања капацитета 

ветеринарске инспекције, 

субјеката у пословању 

храном произвођача и 

транспортера животиња 

 01 

 

 

4.000.000 RSD 

  

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

 

5.1 Пројекат: 

Твининг пројекат „Јачање 

капацитета из области 

безбедности хране и 

добробити животиња” SR 11 

IB AG 01 

Извршена је анализа 

прописа и 

направљена 

упоредна табела из 

области безбедности 

хране и добробити 

животиња 

01 4.000.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

 

6. Програм: 

Развој и унапређење 

шумарства 

Програм заштите 

шума обухватио је 

заштиту шума од 

болести и 

штеточина, 

одржавање 

противпожарних 

пруга и изградњу 

противпожарних 

осматрачница. 

01 368.070.019 RSD 

 

/ 

6.1 Пројекат: 

Садња шумског дрвећа 

Садња шумског 

дрвећа обављена је у 

укупном обиму 

радова од 703,93 ха  

по следећим 

01 46.325.960 RSD 

 

 

/ 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
видовима радова: 

пошумљавање 

голети на 49,71 ха, 

подизање плантаже и 

интензивних засада 

на 0,40 ха, 

пошумљавање 

голети у шумама у 

приватној својини 

(подела шумских 

садница физичким 

лицима) на 406,99 ха, 

пошумљавање 

пожаришта  на 

134,71 ха и 

мелиорација 

деградираних шума 

на 112,12 хa  

6.2 Пројекат: 

Нега шума 

Нега шума обављена 

је подручју од 

1.903,77 ха, и то нега 

природних младих 

састојина до 10 цм 

прсног пречника на 

подручју од 476,41 

ха, чишћење у 

шумским засадима 

старости 6-20 година 

на подручју од 

407,52 ха и по 

основу прореда у 

шумским засадима 

на подручју од 

1.019,84 ха.  

01 50.307.279 RSD 

 

/ 

6.3 Пројекат: 

Изградња шумских путева 

Изградња шумских 

путева обухватила је 

обим радова у износу 

од 166,85 км, и то по 

следећима фазама 

радова: радови на 

првој фази обима 

23,09 км, радови на 

другој фази обима 

35,99 км и рдаови на 

првој и другој фази 

обима 107,77 км 

01 191.857.498 RSD 

 

 

/ 

6.4 Пројекат: 

Производња шумског семена 

Производња 

шумског семена 

реализована  је у 

укупном износу од 

7.037,05 кг и то  по 

следећим врстама 

радова: сакупљање 

семена шумских 

воћкарица у износу 

од 236,05 кг, 

сакупљање семена 

храста лужњака и 

01 3.431.828 RSD 

 

/ 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
црвеног храста 

988,00 кг, сакупљање 

семена осталих 

храстова 1.696,00 кг, 

сакупљање семена 

јавора и јасена 

1.961,50 кг, 

сакупљање семена 

црног и домаћег 

ораха и питомог 

кестена 1.053,00 кг , 

сакупљање шумског 

семена осталих 

лишћара 339,10 кг, 

сакупљање шумског 

семена панчићеве 

оморике и белог бора 

15,50 кг, сакупљање 

шумског семена 

црног бора и смрче 

726,90 кг и 

сакупљање семена 

јеле и осталих 

четинара у износу од 

21,00 кг  

6.5 Пројекат: 

Производња шумског садног 

материјала 

Производња 

шумског садног 

материјала 

реализована је у 

укупном износу од 

3.628.955 комада и 

то по следећим 

врстама радова: 

саднице тврдих 

лишћара у износу од 

252.865 комада, 

саднице шумских 

воћкарица 105.100 

комада, саднице 

јавора и јасена 

1.157.750 ком, 

саднице црног и 

домаћег ораха и 

питомог естена у 

износу од 37.540 

ком, саднице осталих 

лишћара 108.350 

ком, четинари, 

контејнери и нисула 

546.950 ком, 

четинари класична 

производња 

1.420.400 комада 

01 22.277.195 RSD 

 

/ 

6.6 Пројекат: 

Научна и студијска 

истраживања у шумарства  

Научна и студијска 

истраживања у 

шумарству у 2012. 

години уговорена су 

у виду 15 пројеката 

01 8.395.000 RSD 

 

/ 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
са Шумарским 

факултетом, 

Универзитета у 

Београду, 4 пројекта 

са Институтом за 

шумарство, Београд 

и 3 пројекта са 

Институтом за 

низијско шумарство 

и животну средину, 

Нови Сад  

6.7 Пројекат: 

Израда планских докумената 

за шуме у приватној својини 

Израда планских 

докумената за шуме 

у приватној својини 

у 2012. години 

обухватила је два 

уговора, са ЈП 

Србијашуме и ЈП НП 

Тара 

01 14.440.284 RSD 

 

/ 

6.8 Пројекат: 

Едукација и пропаганда 

Програми едукације 

и пропаганде у 

шумарству у 2012. 

години уговорена су 

у виду 14 пројеката 

са Шумарским 

факултетом 

Универзитета у 

Београду, Бимрос 

Београд, Национални 

кластер шумарства, 

ЈП НП Тара, 

Удружење 

шумарских 

инжењера и 

тхеничара Србије, 

Удружење ЕКО АРТ, 

Покрет горана 

Србије, Растиште, 

Институт за 

шумарство, Београд, 

РЦ Бор, Силва Нови 

Пазар, ЦРЦ 

Свилајнац.  

01 4.840.000 RSD 

 

/ 

6.9 Пројекат: 

Остали планови и пројекти у 

складу са стратегијом 

шумарства Републике 

Србије 

Остали планови и 

пројекти у складу са 

стратегијом развоја 

шумарства 

Републике Србије 

обухватају уговорне 

обавезе са ЈП 

Србијашуме и 

Инстутом за 

шумарство, Београд.  

01 

 

5.750.000 RSD 

 

/ 

7. Програм: 

 Програм изградње или 

адаптације објеката за 

привремено складиштење 

одстрељене дивљачи и/или 

Програм изградње 

или адаптације 

објеката за 

привремено 

складиштење 

01 

 

6.200.000 RSD 

  

/ 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
објеката за обраду и 

расецање меса дивљачи на 

стратешки и функционално 

значајним локацијама 

одстрељене дивљачи 

и/или објеката за 

обраду и расецање 

меса дивљачи на 

стратешки и 

функционално 

значајним 

локацијама у 2012. 

години обухватио је 

уговорене обавезе са 

осам ловачких 

удружења 

8. Програм: 

Програм заштите и 

унапређења гајених 

ловостајем заштићених врста 

крупне дивљачи са аспекта 

прихране и спровођења 

превентивне здравствене 

заштите и  други пројекти од 

значаја за развој ловства 

Републике Србије  

Програм заштите и 

унапређења гајених 

ловостајем 

заштићених врста 

крупне дивљачи са 

аспекта прихране и 

спровођења 

превентивне 

здравствене заштите 

и  други пројекти од 

значаја за развој 

ловства Републике 

Србије обухватили 

су 41 уговорну 

обавезу 

01 41.308.500 RSD 

   

/ 

9. Програм: 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA) Project 2010 

ИПА 2010 

Испорука 

лабораторијске 

опреме из ЛОТ 3 

05 113.206.014 RSD 

 

 

/ 

10. Програм: 

Твининг пројекат  Изградња 

капацитета у оквиру 

Дирекције за националне 

референтне лабораторије 

Twinning Project 

Capacity building within the 

National Referent Laboratories 

Directorate 

-Обука запослених 

-Контрола 

испоручене 

лабораторијске 

опреме из ИПА 2010 

05 166.500.000 RSD 

 

 

 

 

/ 

11. Програм: 

ФАО пројекат техничке 

подршке под називом 

„Подршка Националном 

програму за биљне 

генетичке ресурсе у Србији” 

Формирана је 

имплементациона 

јединица за 

реализацију ФАО 

пројекта, 

успостављен Савет 

ФАО пројекта, 

одржани састанци 

Савета пројекта, 

одржани семинари о 

управљању банком 

гена, легислативи у 

овој области, базама 

података за биљне 

генетичке ресурсе и 

документацији, 

формирана Радна 

група за израду 

06 23.567.500 RSD 

 

 

/ 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Националног 

програма, израђен 

први нацрт 

Националног 

програма за очување 

и одрживо 

коришћење биљних 

генетичких ресурса 

за храну и 

пољопривреду у 

Србији; набављен је 

део потребне опреме 

за Банку биљних 

гена; успостављен је 

Национални 

механизам за 

размену 

информација о 

биљним генетичким 

ресурсима за храну и 

пољопривреду, у 

складу са Глобалним 

планом акције ФАО. 

Одобрена је и 

приведена крају 

друга фаза пројекта у 

2012. години  и 

финализован је 

највећи део 

активности 

договорених 

пројектним 

документом  

12. Програм: 

Програми финансирани од 

стране међународних 

организација  

Унапређена и 

усклађена 

пољопривреда 

Републике Србије  

05 

 

11 

15 

15.082.698 RSD 

 

36.762.201 RSD 

69.030.345 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.1 Пројекат: 

Помоћ у стицању знања и 

искустава (know-how) о 

GlobalGAP стандарду 

Израђен Водич за 

сертификацију; у 

процесу 

сертификације 15 

газдинстава 

05 200.000 RSD 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.2 Пројекат: 

Успостављање Централне 

базе података 

пољопривредне статистике 

Завршен пројекат 

предлога софтвера за 

формирање 

Централне базе 

података 

05  /  Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.3 Пројекат: 

Програм успостављања 

Baseline analize 

Унапређени 

административни 

капацитети како за 

коришћење Baseline 

модела, тако и за 

израду статистичких 

и макро-економских 

анализа заснованих 

на пројектованим 

подацима истог 

05   5.000.000 RSD 

 

  

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
модела 

12.4 Пројекат: 

Успостављање мреже 

књиговодствених података 

пољопривредних 

газдинстава у Републици 

Србији-Establishment of the 

Serbian Farm Accountancy 

Data Network (FADN) 

Завршен пилот 

пројекат за 

тестирање 

методологије и 

структуре система 

ФАДН као и урађен 

Национални план за 

увођење ФАДН 

система; унапређени 

инститиуционални и 

административни 

капацитети за 

спровођење ФАДН 

система 

06 

 

8.918.238,40 RSD 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.5 Пројекат: 

Јачање капацитета 

Републике Србије за 

прихватање средстава из 

фондова ЕУ намењених 

руралном развоју у 

претприступном периоду 

 

Напомена: 

ИПА 2007  

(компонента: LEADER: 

„Изградња капацитета за 

успостављање и 

имплементацију LEADER 

иницијативе у Републици 

Србији” (LEADER 

иницијатива у Србији - LIS), 

Europeaid/129135/C/SER/RS  

Резултат 1: 

- 92 локална актера 

је завршило обуку 

анимације, 

- 21 локални ЛАГ 

фасилитатор је 

селектован, 

- 17 локалних ЛАГ 

фасилитатора је 

завршио основни 

тренинг, 

- 182 партнерске 

групе су учествовале 

на сесијама провере 

стања партнерства 

Резултат 2: 

- 5 докумената/алата 

је одобрено од 

стране МПШВ, 

- 5 упутстава је 

одобрено од стране 

МПШВ  

Резултат 3:  

- 23 Меморандума о 

разумевању је 

потписана од стране  

  Партнерстава, 

- 20 локалних 

партнерстава је 

препознато од стране 

LIS  

   пројекта као 

потенцијалне 

локалне акционе 

групе, 

- 600 локалних 

заинтересованих 

страна потписало је  

   Меморандум о 

разумевању 

локалних акционих 

група 

06 45.000.000 RSD 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.6 Пројекат: Расписан је конкурс 05 9.882.698 RSD Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Партнерство за 

ревитализацију руралних 

подручја 

за доделу грантова и 

њихово спровођење; 

завршена претходна 

студија 

оправданости 

улагања у повећање 

енергетске 

ефикасности 

коришћењем 

биомасе за топлотну 

енергију за општине 

 развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.7 Пројекат: 

Одрживи туризам у 

функцији руралног развоја 

(Sustainable Tourism for Rural 

Development) 

Пројекат је 

имплементиран у 

четири региона – 19  

општина Израђен 

законски оквир и 

политика за подршку 

диверзификацији 

руралне економије; 

Студија о приступу 

жена и деце услугама 

у сеоским 

подручјима је 

завршена и 

објављена; развијени 

капацитети за 

унапређење сеоског 

туризма и одобрени 

грантови за локалне 

туристичке 

организације, 

пружаоциеуслуга, 

невладине 

организације, 

општински органи, 

итд; крајем новембра 

06 352.000.000 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.8 Пројекат: 

Јачање капацитета и 

техничка помоћ за 

успостављање нове 

рејонизације виноградарских 

подручја и трансформацију 

система ознака за вина са 

географским пореклом 

Успостављена нова 

рејонизација 

виноградарских 

географских 

производних 

подручја и 

успостављен 

„PDO/PGI“ систем 

географског порекла 

који је еквивалентан 

систему у ЕУ 

06 

 

 36.907.088 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

12.9 Пројекат: 

„Реформа пољопривреде у 

транзицији” – СТАР 

Компонента 3.(динација 

Глобалног фонда за животну 

средину- GEF) 

Активности на 

простору Парка 

Природе Стара 

Планина: 

* опремање 

Визиторског Центра  

EUR    

* грађевински 

радови  

- реновирање 

туристичких стаза у 

15 69.030.345 RSD 

 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
селима Гостуша, 

Сенокос и  

  Дојкинци, 

- изградња наставне 

базе за планинско 

сточарство у селу  

  Горњи Криводол, 

- реновирање 

школског дворишта 

– село Дојкинци, 

- реновирање 

септичких јама у 

селима Сенокос и 

Горњи  

  Криводол, 

- рехабилитација 

мостова у селима 

Гостуша и 

Дојкинци, 

- изградња 

прилазног пута у 

селу Дојкинци, 

- реновирање/ 

изградња пута 

Гостуша, 

- адаптација 

планинарског дома 

и изградња 

цевовода и танка  

  за воду у селу 

Сенокос 

- израда колективног 

бренда Стара 

Планина, 

- припрема 

номинације за РБ 

12.10 Пројекат: 

„Реформа пољопривреде у 

транзицији” – СТАР 

Компоненте 1. и 2.  

-Ангажовање пет 

консултаната 

-грантови  

(рефундације) за 

пројекте за 

саветодавство и 

примењена 

истраживања 

11 36.762.201 RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

13. Јачање капацитета 

Републике Србије за 

прихватање 

средстава из 

фондова ЕУ 

намењених руралном 

развоју у 

претприступном 

Периоду 

Припрема за 

акредитацију и 

могућност 

коришћења 

средстава из ИПАРД 

фонда 

06 76.21.295 RSD 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 

14. Програм: 

Подршка руралном развоју 

за пет округа Јужне и 

Источне Србије (Нишавски, 

Пиротски, Топлички и 

Програм подржава 

рурални развој у пет 

округа јужне и 

источне Србије са 

вредношћу од 5,36 

 

01 

05 

 9.056.399,93 RSD 

6.037.599,75 RSD 

 

 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Јабланички) у сарадњи са 

Владом Данске 

милиона евра (од 

чега је део који 

подржава Република 

Србија 3,6 милиона 

евра, односно износ 

потребан у 2012. год. 

је 171.340.290 RSD) 

15. Програм: 

Програм финансирања мера 

аграрне политике 

Износ средстава 

предвиђен за 

субвенционисање 

пољопривредне 

производње је 

планиран за 

реализацију: 

кредитне подршке; 

за развој сточарства 

у сарадњи са 

јединицама локалне 

самоуправе; за 

подршку 

пољопривредним 

стручним 

саветодавним 

службама, као једне 

од кључних 

инвестиција која 

доприноси повећању 

конкурентности 

српске 

пољопривреде и за 

спровођење 

специфичних 

активности које 

имају за циљ да 

допринесу развоју 

пољопривредне 

производње, 

унапређењу живота 

сеоског 

становништва, 

развоју социјалних 

активности у 

руралним областима, 

као и спровођење 

специфичних 

пројеката од 

суштинског значаја 

за осавремењавање 

пољопривреде.  

* Обзиром да у 

финансирању 

субвенција у 2012. 

години учествује и 

извор 13 (приходи из 

претходних година), 

које после Ребаланса 

није у функцији, што 

резултира стварању 

одступања 

01 1.270.550.722,83 

RSD 

  

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
реализованих 

средстава у односу 

на планирана 

средства, односно 

укупно планирана 

средства нису могла 

бити у целости 

реализована. 

16. Програм: 

Програм мера за стварање 

повољних услова на 

тржишту и аграру за 

пољопривредне произвођаче 

Повећана 

производња култура 

чијом се 

производњом 

остварује виши ниво 

додате вредности уз 

очување потенцијала 

у производњи 

кукуруза и пшенице 

на нивоу којим се 

подмирују домаће 

потребе у 

потпуности и 

обезбеђују извозне 

количине; осигурани 

усеви, плодови и 

животиње, смањен 

ризик од наглог пада 

прихода газдинстава, 

обезбеђена 

профитабилност 

произвођача у 

условима накнаде 

штете; унапређена 

економичност 

производње млека и 

побољшан квалитет 

производа ; 

побољшан генетски 

потенцијал у 

сточарству, повећан 

сточни фонд, 

повећана 

продуктивност и 

економичност 

производње млека и 

меса; унапређена 

производна 

структура 

пољопривреде, кроз 

мере руралног 

развоја тј. 

инвестиције у 

газдинства за 

производњу млека и 

меса, воћа и поврћа, 

житарица, 

индустријског биља 

и др; повећан принос 

и квалитет воћа, 

грожђа и вина код 

01   24.637.532.782,80 

RSD 

 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије 
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Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
производних засада  

17. Програм: 

Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта 

Заштита 

пољопривредног 

земљишта и јачање 

економије 

пољопривредног 

газдинства кроз 

повећање приноса 

01 686.214.545,16 

RSD 

 

  

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србијe 
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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 

3. Делокруг На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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 научно-технолошких 

информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у 

области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и 

привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним 

енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

ЈУП Истраживање и развој д.о.о, Београд; ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Винча, 

Београд; Центар за промоцију науке, Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) постигло je 

значајне резултате у области образовања и науке, примени позитивних прописа и изради нових прописа у складу 
са савременим тенденцијама у развоју међународног, посебно европског образовног и научноистраживачког 

простора. 

Ради стварања услова за развијање система образовања на начин који би допринео да своју улогу 
остварује правовремено, квалитетно и ефикасно, као и да одговори на образовне потребе сваког становника 

Републике Србије током целог његовог живота, у новембру 2012. године усвојена je Стратегија развоја 

образовања у Републици Србији до 2020. године. 
 У области предшколског васпитања и образовања, осим рада на нормативном уређењу области, израђена 

је упоредна анализа територијалне покривености институционалним предшколским васпитањем и образовањем и 

обухвата деце у радној 2011/2012. и претходној години. Подаци су систематизовани и анализирани према узрасту 

деце, врсти програмa, језику остваривања васпитно-образовног рада, као и према врсти установе (државне и 

приватне предшколске установе). Ради планирања и праћења остваривања предшколског програма у години пред 

полазак у школу, сачињен је План реализације припремног предшколског програма у 2012/2013. години у 

организацији предшколских установа и основних школа, као и измене и допуне овог плана, закључно с 

новембром 2012. године. Донета су решења о верификацији 11 предшколских установа. 
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 У области основног образовања и васпитања израђен је Нацрт закона о основном образовању и васпитању 

који је достављен на мишљење Републичком секретаријату за законодавство. Донета су решења о давању 

сагласности на акте о мрежи основних школа у седам јединица локалне самоуправе, као и 12 решења о 

верификацији  основних школа, три решења о давању сагласности на промену назива предшколске установе и 
два решења на промену назива предшколске установе основне школе. Реализована су такмичења и смотре 

ученика основних школа у складу с Календаром такмичења и смотри ученика основних школа у школској 

2012/2013. години. 
 Израђено је 110 решења о сагласности на одлуку о избору директора основних школа и предшколских 

установа, пет о одбијању сагласности на одлуку о избору директора, 10 о именовању привремених органа 

управљања, четири о разрешењу директора и пет решења о увођењу привремених мера у установу. 

У оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу за средњу школу” спроведена је обука за 870 

наставника и стручних сарадника у 290 основних школа, као и менторска обука за учеснике из 27 основних 

школа. 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 општеобразовних предмета и 

објављен је јавни конкурс за избор школа. 

 У области средњег образовања и васпитања, oсим рада на изради Нацрта закона о средњем образовању и 

васпитању и Нацрта закона о образовању одраслих, израђено је и достављено Националном просветном савету на 
усвајање 17 правилника. 

 Осим административно-техничких послова које Министарство обавља за потребе Савета за стручно 

образовање и оспособљавање и образовање одраслих, Савету је пружена подршка у изради концепта националног 

оквира квалификација у области средњег и послесредњег стручног образовања и изради процедура за 

акредитацију установа и курсева у нeформалном образовању. Донета је Одлука о измени чланова Савета за 

стручно образовање и образовање одраслих (24 број: 119-6042/2012 од 20. септембра 2012. године). 

У оквиру управних послова донето је 649 решења о признавању страних школских исправа, прописано је 

117 допунских испита у поступку признавања страних школских исправа, тражено је 109 допуна ради даљег 

поступања по захтеву за признавање стране школске исправе, и дато 36 тумачења у вези с прописима из области 
признавања страних школских исправа. У вези с применом прописа из области образовања и васпитања дато је 

148 мишљења и обрађено 45 предмета о преласку ученика млађих од 17 година на ванредан статус, одговорено je 

на 13 захтева Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 
Дата је сагласност на избор 20 директора и постављење три вршиоца дужности директора, и уведене су 

привремене мере у пет установа. У поступку верификације установа, давања сагласности за проширену 

делатност, статусне и друге промене (промене имена, седишта) донето је 39 решења о верификацији, седам 
решења о сагласности на промену седишта и имена школа и упућено 55 дописа просветној инспекцији. Обрађена 

су 73 предмета везана за рад Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора. 

 У сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Саветом за стручно образовање 

и образовање одраслих, спроведено је вредновање 23 огледна профила ради превођења у систем. Из система 

стручног образовања искључен је образовни профил надзорник парка – оглед. 

Просветни саветници су сачинили 414 извештаја о  стручно-педагошком надзору и 2.808 службених 

бележака. Спроведено је 636 надзора у 604 установе и присуствовано је на 3.720 часова. У складу с тим, одржано 

је 309 састанaка са стручним већима и 682 састанка с директорима образовно-васпитних установа. Обрађено је 

више од 7.500 захтева добијених е-поштом. 
У области високог образовања, у сарадњи с високошколским установама, спроведена су два конкурсна 

рока за упис студената у прву годину студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 

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, издате су дозволе за рад 

државним и приватним универзитетима и  факултетима у Републици Србији, као и решења о допуни дозволе за 

рад за нове студијске програме на високошколским установама. У оквиру Европске мреже информационих 

центара обављена је размена информација о систему високог образовања и статусу високошколских установа у 

Републици Србији и иностранству, као и о могућностима за студирање наших држављана у иностранству и 

страних студената на високошколским установама код нас. Настављена је израда акта о утврђивању Националног 

оквира квалификација за нивое високог образовања у Републици Србији. 

У сарадњи с високошколским установама, која је спроведена кроз афирмативне акције, на прву годину 

студија уписано је око 100 лица с посебним потребама, 200 Рома и 50 лица с тешким социјалним статусом, 
изгнаних и расељењих лица. 

 Ради развоја и унапређивања образовања у наведеном периоду донети су календари такмичења и смотри 

ученика основних и средњих школа за школску 2012/2013. годину. У сарадњи с Националним просветним 

саветом и заводима из области образовања, обрађени су предмети који се односе на образовање талентованих 



 

 222 

ученика, инклузивно образовање, образовање националних мањина и развој билингвалне наставе. Обрађено је 

137 захтева за одобрење рукописа уџбеника и уџбеничког материјала за основну и средњу школу и донета 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. Ажурирани су 
каталози уџбеника за основну и средњу школу, одобрени за 2012/2013. школску годину. 

У области међународне просветне и научне сарадње израђени су следећи споразуми: с Владом Републике 

Аргентине о сарадњи у области културе и образовања, с Владом Републике Молдавије о сарадњи у области 
образовања, науке и иновација, с Владом Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања и науке, с 

Владом Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, с Владом Туниске 

Републике у области образовања, науке, културе и спорта (2012–2014), с Владом Републике Азербејџан о 

пријатељским односима и стратешком партнерству, као и програми сарадње с Владом Државе Израел у области 

образовања, науке, културе, омладине и спорта (2012–2014) и с Министарством образовања, науке, истраживања 

и спорта Словачке Републике у области образовања (2012–2016). 

Ради даљег спровођења образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству, одржана је обука 

наставника који реализују образовно-васпитни рад у иностранству и донета су решења за 25 редовних наставника 

ангажованих у школској 2012/2013. години. 

Припремљена је листа наставника верске наставе у школској 2012/13. години. Одржани су семинари 
„Летња школа француског језика” и „Летња школа енглеског језика”. Донета су решења о испуњености услова за 

извођење наставе из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања и 

потписани су уговори: са задужбинама и другим организацијама значајним за образовање, о спровођењу обуке 

наставника који остварују наставу из предмета Грађанско васпитање у основним и средњим школама, о сарадњи 

са Центром за Србе у расејању „Свети Сава”. 

Остварено је учешће у интерсекторским пројектима: „Предузетништво-независност” (у осам средњих 

школа), „И родитељи се питају”, „Безбедно детињство”, ИНСАДА (превенција злоупотребе дрога), „Безбедност 

деце у саобраћају”, превентивно-промотивној кампањи ПАЖЊА САД!, као и пројектима из области превенције 

насиља у школама: „Зато што те се плашим”, „Реци гласно не насиљу”, „Нико ти не брани да будеш слободан” и 
„Безбедни интернет”. 

Организована је посета Основној школи „Гоце Делчев” у Јабуци, код Панчева, поводом формирања првог 

одељења ученика који изучавају македонски језик са елементима националне културе. 
 Ради повећања обухвата и доступности образовања ученика и студената, спроведени су конкурси за 

пријем ученика средњих школа и студената високошколских установа у установе за смештај и исхрану за 

школску 2012/2013. годину. У местима у којима нема могућности да се право на исхрану обезбеди у установама 
ученичког и студентског стандарда, закључени су уговори с предузећима која пружају угоститељске услуге. 

Спроведен је Конкурс за одмор и опоравак студената за школску 2012/2013. годину. У сарадњи са Заводом за 

здравствену заштиту студената настављен је санитарнo-хигијенски надзор над ученичким и студентским 

домовима и ресторанима. 

На основу Конкурса за доделу ученичких кредита и стипендија ученицима средњих школа у Републици 

Србији за школску 2012/2013. годину, одобрено је коришћење 12.210 ученичких стипендија и 322 ученичка 

кредита. На основу Конкурса за доделу студентских  кредита и стипендија за школску 2012/2013.годину, 

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије је усвојила Предлог листе кандидата за студентске 

кредите и стипендије. 
 Влада је донела следећа решења из ове области: о именовању вршиоца дужности директора установе 

„Студентски културни центар” у Београду, о разрешењу и именовању управних одбора пет установа (у Нишу, 

Сурдулици, Зајечару, Алексинцу и Јагодини), о давању сагласности на обављање друге делатности за ДУСШ у 
Крушевцу. Донета су решења о давању сагласности на акте о организацији и систематизацији послова установа 

ученичког и студентског стандарда (у Ћуприји, Чачку, Врању и Нишу). 

Израђене су измене финансијског плана за 2012. годину на основу промене апропријација, ради 

обезбеђивања средстава прерасподелом и распоредом средстава из текуће буџетске резерве. Израђен је 

Финансијски план Министарства за 2013. годину, с пројекцијама за наредне две фискалне године. Спроведене су  

промене месечних квота за благовремене исплате по насталим обавезама и месечна обрада плата и финансијско 

планирање за III и IV квартал 2012. године, као и консолидација шестомесечног и деветомесечног извршења по 

главама/програмима и изворима. Израђен је Предлог протокола о побољшању материјалног положаја запослених 

у основним и средњим школама и остварено је учешће у изради Предлога уредбе о измени и допуни Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, којом су први пут дефинисани 
коефицијенти за запослене у предшколском васпитању и образовању. 

Просветни инспектори извршили су 517 контрола поступања установе у погледу спровођења закона, 

других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, више од 600 контрола остваривања заштите 

права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, 497 контрола остваривања заштите 
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детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког 

организовања и деловања у установи, 317 контрола остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових 

родитеља, односно старатеља, 128 контрола обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од 

дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, 46 
контрола поступка уписа и поништавање уписа у школу ако је  упис обављен супротно закону, 177 контрола 

испуњености прописаних услова за спровођење испита, 166 контрола прописане евиденције коју води установа и 

утврђивање чињеница у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа и 255 контрола поступка 
верификације образовних установа. У оквиру редовне активности, просветни инспектори су извршили 520 

непосредних надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора и издали 296 обавезних 

инструкција за извршавање закона и других прописа, за вршење послова и контрола њиховог извршавања. У 

сарадњи са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора, организована су 73 

заједничка надзора и затражено више од 900 извештаја, података и обавештења о вршењу поверених послова 

инспекцијског надзора. У 65 случајева је поступљено по захтеву Заштитника грађана и  Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности и извршено 138 контрола поступања установа у 

спровођењу других закона, прописа и општих аката. Одузета су два овлашћења инспекторима који послове не 

обављају благовремено, стручно, законито и савесно и предложено утврђивање одговорности у органу којем је 

поверено вршење инспекцијског надзора, 1.185 предмета уступљено је органима којима је поверено извршавање 
инспекцијских послова. 

У установама високог образовања извршена су два надзора у поступку утврђивања испуњености услова за 

издавање дозволе за рад и тим поводом сачињено  је шест извештаја. У четири надзора у поступку утврђивања 

испуњености услова за издавање допуне дозволе за рад, сачињено је осам извештаја. Обрађен је 221 предмет 

поводом контроле рада високошколских установа, обављено 56 надзора по представкама, 32 предмета уступљена 

су у надлежност органима којима је поверено извршавање инспекцијских послова. Обављена су 32 надзора по 

представкама, десет контрола поступања високошколске установе у погледу спровођења прописа у области 

образовања, као и по наложеним мерама у поступку вршења надзора,  31 пут је остварена сарадња са 

Заштитником грађана и Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 
 Организовано је и спроведено полагање испита за лиценцу за 1.174 кандидата, од чега је за 57 кандидата 

албанске националности полагање организовано у Прешеву. Организована је и спроведена претходна провера 

знања из педагогије и психологије за 538 кандидата (28 кандидата албанске националности испит је полагало у 
Прешеву). Обрађено је 2.500 предмета поводом провере испуњености услова у поступку решавања захтева за 

одобравање полагања испита за лиценцу наставника, васпитача, стручних сарадника, испита за секретаре 

установа и пријава приправника. 
Обрађено је 112 предмета из имовинскоправних односа за установе из надлежности Министарства и 55 

поднесака у вези са судским споровима у којима Републичко јавно правобранилаштво заступа Министарство. 

У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја одговорено је на 65 

захтева и поступљено по једној жалби, коју је доставио Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности. Поверенику и у Централни регистар код Повереника пријављена је једна евиденција о 

обради података о личности. На притужбе које је доставио Заштитник грађана  одговорено је 27 пута. 

Израђен је Нацрт кадровског плана Министарства за 2013. годину и Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Организоване су и 

спроведене различите обуке за запослене у Министарству, као и полагање испита за просветне саветнике. 
У процесу усаглашавања са европским прописима настављен је рад на тексту радне верзије закона о 

признавању квалификација (преношење Директиве 2005/36/ЕЗ) док је укључивањем у Програм целоживотног 

учења омогућен приступ мрежи Eurydice (Еврокоцкице).  
У међународној научној и технолошкој сарадњи настављена је реализација пројектних активности у 

оквиру билатералних програма са следећим земљама:  Народнa Републикa Kинa (12 пројеката), Републикa 

Белорусијa (10), Републикa Словенијa (50),  Републикa Францускa (Програм Павле Савић-17 и Национални 

центар за научна истраживања - објављен конкурс за пријаву заједничких пројеката за циклус 2013-2014),  

Републикa Хрватскa (32),  Словачкa Републикa (15),  Републикa Португал (10) и  Краљевинa Шпанијa (10).  

Настављена је  реализација пројектних активности у оквиру Еурека програма (28 пројеката), COST 

програма, NATO SPS (NATO Наука за мир и безбедност, 22 активности ), SEE ERA NET Plus (додатно 

интегрисање институција из југоисточне Европе у европски истраживачки простор), SEERA-EI (развој е-

инфраструктуре у југоисточној Европи), ERA-NET-ERA-CAPS (умрежавање институција које се баве 

молекуларном биологијом биљака) и WBC-INCO.NET (Kоординација истраживачких политика у земљама 
западног Балкана). 

У области основних истраживања и развоја научноистраживачких кадрова одржане су седнице матичних 

научних одбора и припремљен материјал за избор кандидата у научна звања. Започет је рад на изменама 
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Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача. 

 У оквиру Програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, на научним скуповима у 

иностранству - 68 истраживача је учествовало с радом, 18 истраживача је учествовало на састанцима радних тела 
научног скупа у иностранству, 75 страних истраживача учествовало је на скуповима у Републици Србији и 

суфинансирани су трошкови за завршну обраду докторских дисертација за 93 истраживача и стипендиста. 

 У оквиру Програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад, 
настављено је с месечним исплатама за 386 стипендиста на  докторским академским студијама, као и за 48 

стипендиста младих истраживача (ученици завршних разреда средње школе). Исплаћен је део материјалних 

трошкова за 464 стипендисте на докторским академским студијама на пројектима у 74 НИО. На две међународне 

олимпијаде  знања учествовало је шест младих  истраживача, 14 стипендиста Министарства учествовало је на 

научним скуповима у иностранству и другим облицима усавршавања, док је за четворо стипендиста финансирано 

50% трошкова пријаве и одбране докторских дисертација. 

У оквиру Програма набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 

научним и стручним базама података, обезбеђено је коришћење базе података и часописа у папирној форми и 

књига у електронској форми, као и додела DOI (дигитални идентификатор објекта) бројева научним чланцима из 

научне периодике објављене у Републици Србији у 2012. години. За потребе категоризације и рангирања 
обезбеђена је израда, одржавање и публиковање националног цитатног индекса, проширеног пуним текстом 

радова и библиометријског извештаја о часописима, који се објављују у Републици Србији. 

У оквиру Програма издавања научних публикација и одржавања научних скупoва суфинансирано је 

издавање 55 научних часописа и одржавање 37 научних скупова у земљи. У међународним научним 

организацијама остварено је чланство за 14 НИО и научних друштава. 

У области технолошког развоја започео је поступак оцењивања рада на пројектима. У оквиру пројекта 

финансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања завршен је поступак оцењивања пројеката за 

финансирање. Од пријављених 4.412 истраживача и 1.096 младих истраживача, рангирано је 117 и уговорено 

финансирање за 111 пројеката. 
У области развоја иновационе делатности, ради ширења предузетништва у области високих технологија и 

раста конкурентског потенцијала,  организовано је VIII такмичење за најбољу технолошку иновацију у 

Републици Србији. У сарадњи с Министарством финансија и привреде започета је реализација пројекта 
„Интегрисана подршка иновацијама”. 

У области обезбеђивања квалитета научноистраживачког рада обављени 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 у вези са жалбама на акредитацију 

научноистраживачких  организација и израдом Плана мера за оцену и наставак финансирања одобрених 

пројеката за циклус истраживања (2011–2014. године). Израђена је Информација о проблемима у раду у ЈП 

„Нуклеарни објекти Србије” и Информација у вези с радом и финансирањем Акцелераторске инсталације 

ТЕСЛА. Израђена је Анализа о потреби даљег функционисања, односно о спајању или укидању агенција, 

организација и других тела основаних законима и посебним прописима за обављање развојних, стручних или 

регулаторних послова из делокруга Министарства. Израђена су акта о разрешењу и именовању чланова управних 

одбора института чији је оснивач Република Србија. У области нуклеарне сигурности и управљања 

радиоактивним отпадом дата су мишљења на акта која доноси Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије и израђена су изјашњења о неправилностима у попису нуклеарног материјала у 

Институту за нуклеарне науке „Винча” и поводом инспекцијског надзора у ЈП „Нуклеарни објекти Србије”. 

У сарадњи са ЈП „Телеком Србија” настављен је рад сервиса „СОС линија за превенцију насиља у 
школама” за пријем позива деце и омладине, односно ученика, родитеља и грађана који су претрпели насиље у 

школи. Сервис се налази у пословној згради Министарства, у улици Захумска 14.  

Министар је са сарадницима, посетио више основних и средњих школа, и факултета и упознао се са стањем  и 

процесом наставе у тим образовним установама. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о изменама и 

допунама Закона о високом 

образовању 

Обезбеђено превазилажење 

проблема уочених у примени 

Закона 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

/ 

2.  Закон о изменама и 

допунама Закона о 

ауторском и сродним 

правима 

Измењене одредбе које се 

односе на утврђивање накнаде 

организацијама за колективно 

остваривање ауторског и 

сродних права 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12 

17. децембар 

/ 

3.  Закон о изменама и 

допунама Закона о 

жиговима 

Измењен и допуњен Закон о 

жиговима 

Народна 

скупштина 

усвојила 

10/13 

30. јануар 

/ 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Стратегија развоја 

образовања у Србији до 

2020. године 

Члан 45. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

– УС и 72/12) 

Усвојена Стратегија развоја 

образовања у Србији до 

2020. године 

107/12 

9. новембар 

/ 

2. Уредба о престанку важења 

Уредбе о поступку за 

правну заштиту 

проналазака 

Члан 123. тачка 3. 

Устава Републике 

Србије, а у вези са 

Законом о 

патентима 

(„Службени 

гласник РС”, број 

99/11) 

Престанак важења Уредбе о 

поступку за правну заштиту 

проналазака 

113/12 

30. новембар 

/ 

3. Одлука о броју студената за 

упис у прву годину 

студијских програма 

докторских академских 

студија  који се 

финансирају из буџета за 

високошколске установе 

чији је оснивач Република 

за школску 2012/2013. 

годину 

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 и 

72/12) 

Упис студената који се 

финансирају из буџета 

105/12 

2. новембар 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
4. Одлука о измени Одлуке о 

броју студената за упис у 

прву годину студијских 

програма основних 

академских студија који се 

финансирају из буџета, за 

високошколске установе 

чији је оснивач Република, 

за школску 2012/2013. 

годину 

 

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 и 

72/12) 

Упис студената који се 

финансирају из буџета 

102/12 

26. октобар 

/ 

5. Одлука о промени назива 

Машинског факултета 

Краљево Универзитета у 

Крагујевцу 

 

 

Члан 47. став 10. 

Закона о високом 

образовању 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

76/05, 100/07 - 

аутентично 

тумачење, 97/08, 

44/10 и 93/12) и 

члана 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

- УС и 72/12) 

Промењен назив 

високошколске установе 

96/12 

5. октобар 

/ 

6. Одлука о промени назива 

Техничког факултета у 

Чачку Универзитета у 

Крагујевцу 

Члан 47. став 10. 

Закона о високом 

образовању 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

76/05, 100/07 - 

аутентично 

тумачење, 97/08, 

44/10 и 93/12) и 

члана 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

- УС и 72/12) 

Промењен назив 

високошколске установе 

96/12 

5. октобар 

/ 

7. Одлука о промени назива 

Педагошког факултета у 

Јагодини Универзитета у 

Крагујевцу 

Члан 47. став 10. 

Закона о високом 

образовању 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

76/05, 100/07 - 

Промењен назив 

високошколске установе 

96/12 

5. октобар 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
аутентично 

тумачење, 97/08, 

44/10 и 93/12) и 

члана 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РСˮ, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

- УС и 72/12) 

8. Закључак  

05 број: 451-6371/2012 

од 4. октобра 2012. 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) 

Дата сагласност на 

предузимање активности 

ради стварања правних и 

других потребних услова за 

наставак реализације 

Пројекта „Свет у Србији” у 

школској 2012/2013. години 

и доделу нових стипендија 

/ / 

9. Закључак  

05 број: 401-7032/2012 од 

25. октобара 2012. 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) 

Утврђен распоред и 

коришћење средстава за 

субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

/ / 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о посебном програму 

остваривања васпитно-образовног 

рада у одговарајућим здравственим 

установама 

Члан 20. став 1. Закона о 

предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник 

РС”, број 18/10) 

/ 124/12 

29. децембар 

2.  Правилник о изменама и допунама 

Правилника о садржају и начину 

вођења евиденције и издавању јавних 

исправа у основној школи 

 

Члан 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) 

/ 82/12 

22. август 

3.  Правилник о измени Правилника о 

наставном плана и програма огледа 

за образовни профил комерцијалиста 

 

Члан 101. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РСˮ, 

 бр. 72/09 и 52/11) 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

9/12 

30. јул 

4.  Правилник о допунама Правилника 

о врсти образовања наставника у 

стручним школама које остварују 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 
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Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
наставни план и програм огледа за 

образовни профил авио-техничар 

бр. 72/09 и 52/11) и члана 24. став 2. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) 

гласник” 

9/12 

30. јул 

5.  Правилник о допунама Правилника 

о врсти образовања наставника у 

стручним школама које остварују 

наставни план и програм огледа за 

образовни профил мехатроничар за 

транспортне системе аеродрома  

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) и члана 24. 

став 2. Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11)  

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

9/12 

30. јул 

6.  Правилник о допунама Правилника 

о врсти образовања наставника у 

стручним школама које остварују 

наставни план и програм огледа за 

образовни профил техничар 

ваздушног саобраћаја 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) и члана 24. 

став 2. Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

9/12 

30. јул 

7.  Правилник о допунама Правилника 

о врсти образовања наставника у 

стручним школама које остварују 

наставни план и програм огледа за 

образовни профил техничар 

ваздушног саобраћаја за безбедност 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) и члана 24. 

став 2. Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

9/12 

30. јул 

8.  Правилник о допунама Правилника 

о врсти образовања наставника у 

стручним школама које остварују 

наставни план и програм огледа за 

образовни профил техничар 

ваздушног саобраћаја за спасавање 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) 

и члана 24. став 2. Закона о Влади 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 

16/11) 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

9/12 

30. јул 

9.  Правилник о наставном плану и 

програму средњег стручног 

образовања у подручју рада 

економија, право и администрација 

Члан 24. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РСˮ бр. 72/09 и 

52/11) 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

10/12 

14. август 

10.  Правилник о наставном плану и 

програму средњег стручног 

образовања у подручју рада 

трговина, угоститељство и туризам 

Члан 24. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 

52/11) 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

10/12 

14. август 

11.  Правилник о изменама и допунама 

Правилника о врсти стручне спреме 

наставника и помоћних наставника у 

стручним школама које остварују 

наставни план и програм огледа за 

образовни профил техничар за 

рециклажу 

Члан 121. став 11.Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 72/09 

и 52/11) 

 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 

12.  Исправка правилника о измени 

Правилника о наставном плана и 

програма огледа за образовни 

профил мехатроничар за 

транспортне системе аеродрома 

Члан 101. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 72/09 

и 52/11) 

 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 
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Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
13.  Исправка правилника о измени 

Правилника о наставном плана и 

програму огледа за образовни 

профил авиотехничар 

Члан 101. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 72/09 

и 52/11) 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 

14.  Правилник о степену и врсти 

образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) 

 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 

15.  Правилник о степену и врсти 

образовања наставника и стручних 

сарадника из изборних предмета у 

основној школи 

 

 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) 

 

 

/ „Службени 

гласник РС - 

Просветни 

гласник“ 

11/12 

7. новембар 

16.  Правилник о степену и врсти 

образовања наставника у основној 

музичкој школи 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) 

 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 

17.  Правилник о степену и врсти 

образовања наставника у основној 

балетској школи 

Члан 121. став 11. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 72/09 и 52/11) 

 

/ „Службени 

гласник РС-

Просветни 

гласник” 

11/12 

7. новембар 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1 Програм: 

Утврђивање законских 

оквира и праћење развоја 

образовања на свим 

нивоима 

Повећан квалитет 

образовања кроз надзор и 

унапређен законски оквир 

01 

 

 

05 

230.150.000 

RSD 

 

7.710.000 

RSD (85.470 CHF) 

/ 

1.1 Пројекат: 

Професионални развој 

запослених у образовању  

Подршка успостављању 

система стручног 

усавршавања наставника и 

повећању броја и 

функционисању 

регионалних центара за 

стручно усавршавање 

наставника 

05 85.470 

CHF 

/ 

1.2 Пројекат: 

Реализација допунске 

наставе на српском 

језику у иностранству (за 

период август – 

Око 4.000 ученика, деце 

наших грађана у 

иностранству похађало 

наставу на српском језику  

01 61.702.000 

RSD  

 

 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
децембар 2012. године) 

1.3 Пројекат: 

Међународна сарадња, 

размена студената и 

лектора, реализација 

међудржавних споразума 

Унапређивање 

међудржавне сарадње 

потписивањем нових 

међудржавних споразума; 

ангажовање страних 

лектора и реализација 

размене студената 

01 50.500.000 

RSD  

 

 

/ 

1.4 Пројекат: 

„Свет у Србији” - 

стипендије за студенте из 

држава чланица покрета 

несврстаних земаља на 

универзитетима у 

Републици Србији 

Исплата 86 стипендија од 

школске 2010/2011. 

године и 110 стипендија 

од школске 2011/2012. 

године 

01 81.000.000 

RSD  

 

 

 

1.5 Пројекат: 

„Србија за Србе из 

региона“ 

Исплата 7 стипендија од 

школске 2011/2012 години 

и додељено 40 стипендија 

за школску 2012/2013. 

годину 

01 13.500.000 

RSD  

 

 

/ 

1.6 Пројекат: 

Безбедно детињство-

безбедносна култура 

младих 

Повећана безбедност 

ученика петог и шестог 

разреда у свим школама, 

развојем превентивних 

вештина и знања ученика 

Направљен план за 

унапређивање садржаја 

обуке и проширење циљне 

групе 

01 334.787 

RSD  

 

 

/ 

1.7 Пројекат: 

Учење кинеског језика у 

Републици Србији 

2500 ученика савладало 

почетне вештине за 

комуникацију на кинеском 

језику 

01 1.500.000

 RSD  

 

 

/ 

1.8 Пројекат: 

Награде за ученике 

средњих школа за 

резултате постигнуте на 

међународним 

такмичењима и 

олимпијадама 

/ 01 2.950.000

 RSD  

 

 

/ 

1.9 Пројекат: 

Подршка организацијама 

које раде са 

талентованим ученицима 

Новчане награде су 

добила  33 такмичара (из 7  

средњих школа) за 

освојене медаље, и то: 12 

златних,  7 сребрних и 14 

бронзаних 

01 18.599.000

 RSD  

 

 

/ 

1.10 Пројекат: 

Oбјављивање јавног 

позива за доделу 

Светосавске награде 

Објављивање Јавног 

позива за доделу 

Светосавске награде за 

2012. годину  

01 45.900 

RSD  

 

 

/ 

2 Програм: 

Ученички стандард 

Унапређен квалитет 

ученичког стандарда 

01 1.551.156.421 RSD / 

2.1 Пројекат: 

Систем установа 

ученичког стандарда 

Побољшање стандарда 

ученика у 61 установи 

01 832.718.280 

RSD  

 

 

/ 

2.2 Пројекат: 

Унапређење 

инфраструктуре установа 

Изградња нових и 

реконструкција, 

адаптација и санација 

01 173.609.000 

RSD  

 

 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
ученичког стандарда постојећих објеката све 

укупно 35  објеката 

ученичког стандарда и 

набавка опреме за 

опремање нових  и 

постојећих установа и то 

за укупно 17 установа 

ученичког стандарда 

2.3 Пројекат: 

Индивидуална помоћ 

ученицима / кредити и 

стипендије/ 

Додељено 12.210 

ученичких стипендија за 

школску 2012/13. и 57 

стипендија за надарене 

ученике 

Исплаћене стипендије за 

септембар и октобар за 

школску. 2012/13 годину 

Исплаћене стипендије за 

надарене ученике за Јул, 

Август и Септембар за 

школску 2011/12 годину 

01 97.577.745 

RSD  

 

 

/ 

2.4. Пројекат: 

Унапређење 

инфраструктуре 

основних школа 

Извршена реконструкција, 

адаптација и санација 27 

школских објеката и 

набавка опреме за 

образовање за 25 основних 

школа 

01 44.402.000 RSD / 

2.5. Пројекат: 

Унапређење 

инфраструктуре средњих 

школа 

Извршена реконструкција, 

адаптација и санација 21 

школског објекта и 

набавка опреме за 

образовање за 12 средњих 

школа 

01 56.705.000 RSD / 

3 Програм: 

Студентски стандард 

Унапређен квалитет 

студентског стандарда 

01 2.130.329.920

 RSD  

 

 

/ 

3.1 Пројекат: 

Систем установа 

студентског стандарда 

Побољшан стандард 

студената у 10 установа 

01 900.096.910 

RSD  

 

 

/ 

3.2 Пројекат: 

Унапређење 

инфраструктуре установа 

студентског стандарда 

Изградња нових и 

реконструкција, 

адаптација и санација 

постојећих објеката све 

укупно 17  објеката 

студентског стандарда и 

набавка опреме за 

опремање нових  и 

постојећих установа и то 

за укупно 7 установа 

студентског стандарда 

01 165.528.500 

RSD  

 

 

/ 

3.3 Пројекат: 

Индивидуална помоћ 

студентима / кредити и 

стипендије/ 

Исплаћено 12.732 

студентских стипендија за 

септембар и октобар за 

школску. 2011/12 годину 

Исплаћено 14.121 

студентских кредита за 

септембар и октобар за 

школску 2011/12 годину 

Исплаћено 200 стипендија 

Републичке фондације за 

01 341.665.024 

RSD  

 

 

/ 
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Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
развој научног и 

уметничког подмлатка за 

јул, август и септембар за 

школску 2011/2012. 

годину 

3.4 Пројекат: 

Унапређење студентског 

стваралаштва 

Финансиране плате, 

материјални и програмски 

трошкови за 4 СКЦ-а и 

Дом културе и делови 

програма студентских 

удружења  

01 57.500.000 

RSD  

 

 

/ 

4. Програм: 

Бесплатни уџбеници 

Подељени комплети 

уџбеника свим ученицима 

првог, другог, трећег и 

четвртог разреда основне 

школе 

01 800.000.000 

RSD  

 

 

/ 

5. Програм: 

Припремни и 

предшколски програм  

Повећан обухват деце 

припремним 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем, повећана 

доступност деци са 

сметњама у развоју и деци 

на болничком лечењу 

01 2.238.000.000 RSD / 

5.1. Пројекат: 

Четворочасовни 

припремни предшколски 

програм  

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 2.230.000.000 RSD Стратегија за 

унапређење 

положаја Рома 

у Републици 

Србији; 

Национална 

стратегија за 

превенцију и 

заштиту деце 

од насиља 

6. Програм: 

Реализација делатности 

основног образовања 

Обезбеђена доступност 

основног образовања и 

васпитања 

Повећан обухват деце 

основним образовањем и 

васпитањем, посебно деце 

из осетљивих група 

01 54.569.759.000 RSD Стратегија 

одрживог 

развоја; 

Стратегија 

развоја 

информацион

ог друштва; 

Стратегија за 

превенцију и 

заштиту деце 

од насиља; 

Стратегија 

унапређења 

положаја 

особа са 

инвалидитето

м; Стратегија 

за унапређење 

положаја 

Рома; 

Стратегија за 

борбу против 

дрога у 

Републике 
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Резултат 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Србије за 

период од 

2009 до 2013. 

године 

6.1. Пројекат: 

Такмичење ученика 

основних школа 

Реализована такмичења и 

смотре у складу са 

Календаром такмичења и 

смотри 

01 3.035.000 RSD Стратегија 

одрживог 

развоја; 

Стратегија 

развоја 

информацион

ог друштва; 

Стратегија за 

превенцију и 

заштиту деце 

од насиља; 

Стратегија 

унапређења 

положаја 

особа са 

инвалидитето

м; Стратегија 

за унапређење 

положаја 

Рома; 

Стратегија за 

борбу против 

дрога у 

Републике 

Србије за 

период од 

2009 до 2013. 

године 

6.2. Пројекат: 

Подршка реализацији 

процеса наставе на 

територији АП Косово и 

Метохија (основно 

образовање) 

Обезбеђена доступност 

основног образовања на 

КиМ 

01 51.334.000 RSD / 

7 Програм: 

Реализација делатности 

средњег образовања 

Повећана доступност 

средњег образовања и 

васпитања 

01 

06 
26.793.783.000 

RSD  

70.800.000

 RSD  

(590.000 

EUR)   

/ 

7.1 Пројекат: 

Такмичење ученика 

средњих школа 

Повећан број ученика на 

такмичењима за 5% 

01 1.500.000

 RSD  

 

 

/ 

7.2 Пројекат: 

Подршка реализацији 

процеса наставе на 

територији АП Косово и 

Метохија (средње 

образовање) 

Обезбеђена доступност 

средњег образовања на 

КиМ 

01 64.367.000 

RSD  

 

 

/ 

7.3 Пројекат: 

„Еконет“ 

Повећан број средњих 

школа - економске струке 

у којима се пројекат 

реализује, обучено 150 

наставника да предаје о 

виртуелним предузећима, 

повећан број виртуелних 

06 35.914.500 

RSD  

(312.300 

EUR)   

/ 
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Резултат 

Шифра 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
предузећа 

7.4 Пројекат: 

„Tour reg“ – подршка 

образовању у области 

туризма 

Обучени мултипликатори 

(7 из области кулинарства 

и 7 из области 

туристичких предмета) за 

обуку наставника у 

Угоститељско-

туристичким школама; 

обучени директори (12 

школа у огледу) у области 

школског менаџмента 

06 31.550.480 

RSD  

(274.352 

EUR)   

/ 

8 Програм: 

Реализација делатности 

високог образовања 

Реализована настава у 

области високог 

образовања уз повећан 

обухват популације 

високим образовањем 

01 23.334.670.000 

RSD  

 

 

/ 

8.1 Пројекат: 

Програм CEEPUS 

Учествовало 150 

студената и наставника 

(75+75) у међународној 

размени студената и 

наставника 

01 
7.000.000

 RSD  

 

 

/ 

9. Програм: 

Прва компонента 

инструмената за 

претприступну помоћ ЕУ 

Унапређење система 

образовања и васпитања 

01 

06 
618.570.000 RSD  

4.385.700.000 RSD 

 (39.870.000 EUR) 

 

 

Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ; 

Стратегија 

развоја 

образовања 

одраслих у 

Републици 

Србији; 

Стратегија 

развоја 

стручног 

образовања у 

Републици 

Србији; 

Лисабонска 

стратегија 

9.1. 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 

06 440.000.000 

RSD  

(4.000.000

 EUR)   

Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ; 

Стратегија 

развоја 

образовања 

одраслих у 

Републици 

Србији; 

Стратегија 

развоја 

стручног 

образовања у 

Републици 

Србији 

9.2. Пројекат: Подршка развоју и 01 216.000.000 RSD Европско 
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Резултат 
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извора 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
ИПА 2008 

Осигурање квалитета у 

оквиру националног 

система тестирања у 

основном и средњем 

образовању 

имплементацији система 

за осигурање квалитета 

школовања, дајући 

приоритет развоју 

националног система 

испита и повећавајући 

капацитете институција у 

систему образовања 

06 220.000.000 

RSD  

2.000.000 

EUR)   

партнерство; 

Лисабонска 

стратегија 

9.3. Пројекат: 

ИПА 2008 

Друга шанса - развој 

система за 

функционално основно 

образовање одраслих у 

Србији 

1.Развој концепта  

функционалног основног 

образовања одраслих у 37 

основних школа и 75 

средњих стручних школа;  

2.Имплементација 

наставног програма у 70 

основних школа и 75 

средњих стручних школа, 

1594 полазника завршило 

започети циклус фооо, 400 

полазника у сарадњи са 

НСЗ укључено у стручне 

обуке, 243 полазника 

завршило стручну обуку и 

4000 одраслих уписало 

огледни програм фооо у 

2012/2013. школској 

години; 

3. Успостављено 80 

локалних партнерских 

тимова у 80 локалних 

самоуправа; обучено 750 

наставника у оквиру 80 

наставничких тимова у 

основним и средњим 

школама, изабрана 43 

андрагошка асистента и 

спроведен конкурс за 

избор школа за 

имплементацију огледног 

програма за школску 

2012/2013. годину; 

4. спроведена набавка 

опреме за 80 основних 

школа 

01 

06 

18.672.593 RSD 

495.000.000 

RSD  

4.500.000 

EUR)   

Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ; 

Стратегија 

развоја 

образовања 

одраслих у 

Републици 

Србији; 

Стратегија 

развоја 

стручног 

образовања у 

Републици 

Србији; 

Нацинална 

стратегија 

запошљавања 

9.4. Пројекат: 

Impres: ИПА 2009 

Унапређење 

предшколског васпитања 

и образовања у Србији 

Унапређени услови 

предшколског образовања 

и васпитања за децу, 

нарочито из осетљивих 

група кроз побољшање 

квалитета предшколских 

програма и ширењем 

капацитета предшколских 

установа 

01 

06 

135.000.000 RSD 

412.500.000 

RSD  

3.750.000 

EUR   

Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ 

9.5. Пројекат: 

ИПА 2010 

Унапређење 

инфраструктуре установа 

високог образовања 

Извршена реконструкција, 

адаптација и санација 45  

објеката високошколских 

установа и набавка 

административне опреме 

01 

06 

150.795.000 RSD 

2.420.000.000 RSD 

22.000.000 EUR 

 

 

Лисабонска 

стратегија 
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Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
за 8 установа  

9.6. Пројекат: 

ИПА 2011 

Опште образовање и 

развој људског капитала 

Развој националног оквира 

курикулума за основно и 

опште средње образовање, 

унапређивање 

професионалног развоја 

наставника, јачање веза 

између истраживања, 

политике и праксе у циљу 

праћења образовне 

реформе и континуираног 

унапређивања образовних 

политика и формирање и 

опремање вежбаоница за 

професионални развој 

наставника 

01 

06 

650.000 RSD 

412.500.000 

RSD  

3.750.000 

EUR   

Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ; 

Лисабонска 

стратегија 

9.7. Пројекат: 

Темпус 

Јачање капацитета 

високошколских установа, 

реформа и модернизација 

високог образовања  и 

усклађивање са развојем 

високог образовања у ЕУ 

06 440.000.000 

RSD  

4.000.000 

EUR   

Лисабонска 

стратегија 

9.8. Пројекат: 

Програм за целоживотно 

учење 

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 

06 40.700.000 

RSD  

370.000 

EUR   

Лисабонска 

стратегија 

10. Програм: 

Пружање унапређених 

услуга на локалном 

нивоу – DILS  

Припреме за спровођење 

фискалне 

децентрализације, 

развијање модела 

финансирања пер капита, 

финансирање развојних 

пројеката и иновација у 

систему образовања у вези 

са инклузијом, развијене 

техничке спецификације 

за унапређивање 

информационог система 

уа просвети 

11 824.486.000 RSD 

(7.169.440 EUR) 

/ 

11. Програм: 

Билатерална научна 

сарадња 

Објављени позиви; 

прикупљени предлози 

пројеката; урађене 

рецензије предлога 

пројеката; одржана 

заседања мешовитих 

комисија; усвојене листе 

пројеката за финасирање; 

објављени заједнички 

научни радови, патенти; 

припремљене заједничке 

01 32.000.000 RSD  Вишегодишњ

и 

индикативни 

плански 

документ; 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 
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Резултат 
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Износ остварења/ 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
апликације за друге 

међународне програме 

11.1. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Хрватском 

Реализација 32 заједничка  

пројекта 

01 3.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.2. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Словенијом  

Реализација 50 

заједничких пројеката  

01 7.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.3. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Француском  

Програм „Павле Савић“ 

Реализација 17 

заједничких пројеката 

01 3.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.4. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Француском 

са француским 

Националним центром за 

истраживање 

Реализација 7 заједничких 

пројеката 

01 2.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.5. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Словачком 

Реализација 15 

заједничких пројеката 

01 4.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.6. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Белорусијом 

Реализација 10 

заједничких пројеката 

01 2.500.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.7. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Реализација 12 

заједничких пројеката 

01 4.000.000 RSD Стратегија 

научног и 
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Народном Републиком 

Кином 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.8. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

ДААД 

Реализација 26 

заједничких пројеката 

01 4.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.9. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Републиком Португал 

Реализација 10 

заједничких пројеката 

01 1.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

11.10. Пројекат: 

Билатерална сарадња са 

Краљевином Шпанијом 

Реализација 10 

заједничких пројеката 

01 1.500.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

12. Програм: 

Међународна сарадња од 

значаја за Републику - 

Еурека 

Спровођење 22 прокета 

Израда заједничких 

научних радова,  патената 

и техничких решења 

06 22.175.973 RSD 

(201.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

13. Програм: 

Европски програм за 

сарадњу у домену 

научних и технолошких 

истраживања (COST) 

Учешће српских 

истраживача у 46 COST 

акција, заједнички научни 

радови, патенти и 

потенцијална апликација 

за друге европске 

програме 

01 750.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

14. Програм: 

Координација 

истраживачких политика 

са земљама Западног 

Балкана (WBC INCO 

NET) 

Одржана 2 регионална 

састанка Управљачке 

платформе о истраживању 

за земље западног Балкана 

06 2.000.000 RSD 

(18.200 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

15. Програм: 

Јачање сарадње 

националних контакт 

особа Програма 

истраживачке 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 200.000 RSD 

(1.820 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 
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инфраструктуре 

(EuroRis-NET) 

2011-2015. 

16. Програм: 

Транснациoнална 

сарадња националних 

контакт особа у оквиру 

области транспорт 

(ЕТNA пројекат) 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 149.000 RSD 

(1.360 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

17. Програм: 

Транснациoнална 

сарадња националних 

контакт особа за акције 

Мари Кири 

(PeopleNetwork) 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 264.000 RSD 

(2.400 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

18. Програм: 

Умрежавање 

националних контакт 

особа за област 

Друштвено-економске и 

хуманистичке науке 

(NET4SOCIETY) 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 150.000 RSD 

(1.400 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

19. Програм: 

Умрежавање земаља 

југоисточне Европе у 

научноистраживачким 

пројектним 

активностима SAF€RA 

Одржан један састaнак 

Управљачке групе 

06 472.780 RSD 

(4.298 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

20. Програм: 

Унапређење мреже 

националних контакт 

особа у области 

енергетике (C-ENERGY+ 

project) 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 319.000 RSD 

(2.900 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

21. Програм: 

Транснациoнална 

сарадња националних 

контакт особа у оквиру 

инфомационих и 

телекомунакционих 

технологија 

(IDEALIST2011) 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 150.000 RSD 

(1.400 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

22. Програм: 

Јачање сарадње 

националних контакт 

особа Програма SPACE- 

COSMOS+ 

Унапређена знања, 

вештине и способности 

националне контакт особе 

06 500.000 RSD 

(4.550 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

23. Програм: 

Програм 

основних 

истражива

ња 

Потписано и покренуто 

396 пројеката за циклус 

истраживања 2011-2014. 

година; објављено 2500 

научних радова у 

01 2.104.534.418 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 
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квалитетним 

међународним 

часописима; укључено 90 

младих истраживача 

приправника; израђена 

методологијa за 

стимулативно 

финансирање 

истраживача; 

припремљена нормативна 

акта о стимулацији 

истраживача; израђени 

критеријуми за евалуацију 

пројеката после две 

године финансирања. 

Потписано и покренуто 

четири уговора за 

финансирање научно 

истраживачке делатности 

САНУ, Матице српске; 

Потписан и покренут 

уговор за финансирање 

научноистраживачке 

делатности Астрономске 

опсерваторије 

2011-2015. 

23.1. Пројекат: 

Финансирање 

научноистраживачких 

пројеката у оквиру 

програма природно-

математичких, 

медицинских наука, 

друштвених и 

хуманистичких наука 

Потписано и покренуто 

396 пројеката за циклус 

истраживања 2011-2014. 

година; објављено 2500 

научних радова у 

квалитетним 

међународним 

часописима; укључено 90 

младих истраживача 

приправника; израђена 

методологијa за 

стимулативно 

финансирање 

истраживача; 

припремљена нормативна 

акта о стимулацији 

истраживача; урађен 

предлог (Национални 

савет) критеријума за 

евалуацију пројеката 

после две године 

финансирања 

01 2.079.701.085 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 

23.2. Пројекат: 

Посебни програми 

САНУ, Матица српска и 

остали програми 

Потписана и покренута 

четири уговора за 

финансирање научно 

истраживачке делатности 

САНУ и Матице српске; 

примењен Закон о 

речнику САНУ који је 

донет 2005. године и 

праћење реализације 

Пројекта речника 

(издавање XIX тома 

01 24.833.333 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја РС за 

период од 

2011-2015. 
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речника Србије); 

анализирана досадашња 

реализација програма 

истраживања Матице 

српске утврђивањем 

приоритетних пројеката 

од интереса за Републику 

Србију; израђен Извештај 

о праћењу преусмеравања 

активности библиотеке 

Матице српске на 

евидентирање научних 

публикација; израђен 

Извештај о праћењу 

реализације пројекта 

Српске енциклопедије 

(издавање I тома 

енциклопедије) у складу 

са Законом о Српској 

енциклопедији; потписан 

и покренут уговор за 

финансирање 

научноистраживачке 

делатности Астрономске 

опсерваторије  

24. Програм: 

Научноистраживачки рад 

центара изузетних 

вредности 

Потписано и покренуто 

три уговора за 

финансирање центара 

изузетних вредности 

01 2.000.000 RSD / 

25. Програм: 

ФАМА 

Потписан и покренут 

уговор за финансирање 

погона и одржавања 

постројења за 

модификацију и анализу 

материјала јонским 

сноповима у Институту за 

нуклеарне науке „Винча“ 

01 8.000.000 RSD / 

26. Програм: 

Усавршавање кадрова за 

научноистраживачки рад 

Непосредна размена 

научних достигнућа и 

информација за 254 

истраживача кроз учешће 

са радом на научним 

скуповима и у радним 

телима међународних 

научних организација, 

боравком страних 

истраживача на скуповима 

у Републици Србији и за 

завршну обраду 

докторских дисертација 

01 

 

06 

1.733.839 RSD 

18.417.712  RSD  

(167.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

26.1 Пројекат: 

Учешће истраживача на 

научним скуповима у 

иностранству 

68 истраживача је 

учествовало са радом на 

научним скуповима у 

иностранству  

06 13.134.370 RSD 

(119.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 
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године 

26.2 Пројекат: 

Учешће истраживача на 

састанцима радних тела 

научног скупа у 

иностранству 

18 истраживача – чланова 

радних тела учествовало је 

на састанцима 

међународних 

организација 

01 

06 

712.064 RSD  

633.342 RSD 

(5.800 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

26.3. Пројекат: 

Боравак истраживача из 

иностранства у 

Републици Србији по 

позиву  

75 страних истраживача 

учестовало на скуповима у 

земљи и по позиву 

01 1.021.775 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

26.4. Пројекат: 

Завршна обрада 

докторских дисертација 

истраживача и 

стипендиста 

Министарства  

93 одбрањене докторске 

дисертације 

06 4.650.000RSD 

(42.200 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27. Програм: 

Подстицање и 

стипендирање младих и 

надарених за 

научноистраживачки рад  

Створени делимични 

услови за очување и развој 

научноистраживачког 

подмлатка кроз учешће 18 

стипендиста на научним 

скуповима, студијским 

боравцима и другим 

облицима усавршавања у 

земљи и иностранству; 

подржане две олимпијаде; 

стипендираних 48 младих 

истраживача (ученика); 

444 студената докторских 

академских студија, 

укључених у 

научноистраживачки рад  

01 

06 

102.719.093 RSD 

5.474.280 RSD       

(49.800 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.1. Пројекат: 

Стипендирање студената 

докторских студија 

Стипендирано око 444 

студената докторских 

академских студија. 

Активан број стипендиста 

у децембру био је 386. 

01 95.220.150 RSD 

 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.2. Пројекат: 

Суфинансирање 

материјалних трошкова 

укључивања стипендиста 

на пројекате 

Финансирани материјални 

трошкови за јун месец за 

74 НИО за 464 студената 

докторских академских 

студија ангажованих на 

06 4.796.500 RSD                     

(43.600 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 
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Министарства пројектима Министарства Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.3. Пројекат: 

Стипендирање младих 

истраживача (ученика 

завршних разреда средњe 

школе) 

Стипендирано 48  ученика 

завршних разреда средње 

школе који су освојили 

једно од прва три места на 

међународним 

олимпијадама  

01 6.986.363 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.4. Пројекат: 

Суфинансирање младих 

истраживача на 

олимпијадама знања и 

другим облицима 

такмичења 

Суфинансирано учешће 6 

младих истраживача на 2  

међународне 

олимпијадаме знања 

01 256.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.5. Пројекат: 

Суфинансирање 

стипендиста на 

скуповима у земљи, 

иностранству, 

студијским боравцима у 

иностранству и другим 

облицима усавршавања 

14 стипендиста 

учествовало  на скуповима 

у земљи, иностранству, 

студијским боравцима у 

иностранству и другим 

облицима усавршавања 

06 677.780 RSD                        

(6.200 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

27.6. Пројекат: 

Трошкови пријаве и 

одбране докторске 

дисертације стипендисте 

Министарства 

Суфинансирано 4 пријаве 

и одбрана докторских 

дисертација за 

стипендисте 

Министарства 

01 256.580 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

28. Програм: 

Набавка научне и 

стручне литературе из 

иностранства и приступа 

електронским научним и 

стручним базама 

података 

Обезбеђена страна научна 

литература и приступ 

електронским базама 

података у 3 индексне 

електронске публикације, 

21 електронску базу 

података са часописима у 

пуном тексту (40.000 

наслова), 2 електронске 

базе књига у пуном тексту 

и  видљивост домаћих 

научних истраживања и 

резултата у 

библиометријској анализи  

385 домаћих часописа, 

приступ  електронској 

бази података са 140 

домаћих часописа у пуном 

06 42.531.000 RSD               

(386.600 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
тексту и додела 

интернационалних  DOI 

бројева чланцима  у 60 

домаћих електронских 

часописа 

28.1. Пројекат: 

Набавка научне и стучне 

литературе из 

иностранства 

Набављено 3 индексне 

електронске публикације, 

21 електронских база 

података са часописима у 

пуном тексту (око 40.000 

наслова часописа), 2 

електронске базе књига у 

пуном тексту, 55 часописа 

у папиру и додела DOI 

бројева  за 60 домаћих 

електронских часописа 

06 38.500.000 RSD               

(350.000 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

28.2. Пројекат: 

Национални цитатни 

индекс и 

библиометријска анализа 

домаћих часописа 

Библиометријска анализа 

за око 385 домаћих 

научних часописа и 

електронска база података 

са 140 домаћих часописа у 

пуном тексту 

06 4.031.000 RSD 

(36.600 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

29. Програм: 

Издавање научних 

публикација и 

одржавања научних 

скупoва 

Објављени резултати 

научних истраживања у 55 

научних публикација и на 

37 научних скупова у 

Републици Србији и 

укључено 14 

научностручних друштава 

и НИО из Србије у  

међународна научна 

удружења 

06 34.277.676 RSD               

(311.600 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

29.1. Пројекат: 

Издавање научних 

часописа у Републици 

Србији 

Суфинансирано 55 

публикованих научних 

домаћих часописа 

06 22.496.593 RSD               

(204.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

29.2. Пројекат: 

Одржавање научних 

скупова у Републици 

Србији 

37 суфинансираних 

научних скупова у земљи 

06 11.280.000 RSD               

(102.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

29.3. Пројекат: 

Колективне чланарине у 

међународним 

удружењима/организациј

ама  

14 остварених чланстава 

НИО и научних друштава 

у међународним научним 

организацијама  

06 501.083 RSD                        

(4.500 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године 

30. Програм: 

Истраживање у области 

технолошког развоја 

Финансирано 277 

пројекта; укључено 20% 

младих истраживача и 

10% нових истраживача 

01 

06 

1,281,455,220 RSD 

140,000 RSD 

(1.250 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 

2008. до 2013. 

године 

30.1. Пројекат: 

Финансирање пројеката 

у области технолошког 

развоја Јавном позиву из 

2010.године  

Финансирано 277 

пројекaта; укључено 20% 

младих истраживача и 

10% нових истраживача 

01 

06 

1,281,455,220 RSD 

140,000 RSD 

(1.250 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 

2008. до 2013. 

године 

31. Програм: 

Подстицање развоја 

иновационе делатности у 

2011. години (по Уредби 

о реализацији програма у 

2011. години ) Део овог 

програма се реализовао 

током 2012.године 

Финансирано 99 

иновационих пројеката; 

финансирано 27 пријава 

физичких лица 

регистрованих иноватора; 

повећање број нових 

домаћих производа, 

технологија и услуга на 

тржишту Републике 

Србије, повећање 

запослености код 

регистрованих правних 

лица субјеката иновационе 

делатности, повећање 

01 

 

06 

115.850.041 RSD 

 

51.221.120  RSD 

(465.700 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 
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Резултат 

Шифра 
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финансирања 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
инфраструктурне 

опремљености 

регистрованих 

иновационих организација 

за; повећање производних 

и услужних капацитета 

иновационих организација 

за; повећање броја 

иновационих 

организација; повећање 

броја регистрованих 

патентних решења за; 

повећање броја 

комерцијализованих 

патената 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 

2008. до 2013. 

године 

31.1. Пројекат: 

Реализација 

финансирања 

иновационих пројеката 

регистрованих субјеката 

иновационе делатности 

(по Уредби о 

реализацији програма у 

2011. години) 

Финансирано 99 

иновационих пројеката; 

повећање 

инфраструктурне 

опремљености 

регистрованих 

иновационих 

организација; повећање 

производних и услужних 

капацитета иновационих 

организација; повећање 

броја иновационих 

организација; повећање 

броја нових домаћих 

производа, технологија и 

услуга на тржишту 

Републике Србије; 

повећање запослености 

код регистрованих 

правних лица субјеката 

иновационе делатности; 

повећање броја 

регистрованих патентних 

решења; повећање броја 

комерцијализованих 

патената 

01 

06 

100.311.041 RSD 

46.249.158 RSD 

(420.400 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 

2008. до 2013. 

године 

31.2. Пројекат: 

Селекција (одабир) 

пријава за финансирање 

физичких лица 

иноватора који су 

уписани у Регистар 

иновационе делатности 

(по Уредби о 

реализацији програма у 

2011. години) 

Финансирано 27 пријава 

физичких лица иноватора; 

повећање броја 

регистрованих патентних 

решења;повећање броја 

комерцијализованих 

патената 

01 

06 

5.138.000 RSD 

4.971.982 RSD 

(45.200 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 
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бр. 

I II III IV 
период од 

2008. до 2013. 

године 

31.3 Пројекат: 

Програмска активност 

праћења реализације 

пројекта најбоља 

технолошка иновација 

Повећан броја предузећа 

која се баве развојем 

нових иновативних 

производа. 

01 10.400.000  RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 

2010. дo 2015. 

године; 

Стратегија 

развоја 

конкурентних 

и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 

2008. до 2013. 

године 

32. Програм: 

Програм суфинансирања 

интегралних и 

интердисциплинарних 

истраживања  

Финансирано 111 

пројекта; укључено 20% 

младих истраживача и 

10% нових истраживача 

01 1,290,804,304 RSD / 

32.1 Пројекат: 

Финансирање 

интегралних и 

интердисциплинарних 

пројеката 

Финансирано 111 

пројекaта; укључено 20% 

младих истраживача и 

10% нових истраживача 

01 1,290,804,304 RSD / 

33. Програм: 

Пројекат подршке 

иновацијама у Србиоји 

Финансирано 14 пројеката 

српских предузећа (9 

пројекта кроз Програм 

раног развоја, 5 пројеката 

кроз програм 

суфинансирања 

иновација) 

01 

06 

31.000.000 RSD 

214.500.000 RSD 

(1.950.000 EUR) 

/ 

34. Програм: 

Програм управљања 

радиоактивним отпадом 

Унапређивање 

складиштења 

радиоактивног отпада у 

Републици Србији 

01 50.000.000 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

35. Програм: 

Ревитализација 

истраживања и развоја у 

јавном сектору 

Ревитализација научне 

инфраструктуре и 

успостављање нациналног 

иновационог система 

01 

 

04 

 

 

11 

52.000.000 RSD 

 

36.873.542 RSD 

 (332.194 EUR)  

 

2.674.245.621 RSD 

(24.092.303 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.1. Пројекат: 

ЈУП Истраживање и 

развој доо 

Спровођење пројекта, 

успостављање 

инфраструктуре за 

национални иновациони 

систем  

01 52.000.000 RSD Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 
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бр. 

I II III IV 
35.2. Пројекат: 

Централна зграда 

Универзитета у Новом 

Саду 

Изграђена зграда, повећан 

образовни капацитет АП 

Војводине, - зграда 

завршена 98%  

Зграда је суфинансирана 

преко Фонда за капитална 

улагања АП Војводине 

04 

 

 

11 

36.873.542 RSD 

(332.194 EUR)  

 

32.060.475 RSD 

(288.833 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.3. Пројекат: 

Истраживачка станица 

Петница 

Истраживачка станица 

адаптирана , 

реконструисана и 

опремљена – завршени 

објекти, набављена опрема 

и у  току је примопредаја 

објекта 

11 253.671.519 RSD 

 (2.285.329 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.4. Пројекат: 

Нова капитална опрема 

за истраживања 

Испоручена опрема и 

створена техничка база за 

научна истраживања, 

односно набављена 

(потписани уговори о 

набавци)  или завршене 

процедуре јавних набавки    

11 1.042.921.344 RSD 

(9.395.688 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.5. Пројекат: 

Изградња Научно-

технолошког Нови Сад   

Изградња научно-

технолошког парка  

Завршен  објекат из 1. 

фазе улагања и врши  се 

примопредаја  кориснику 

11 6.589.626 RSD 

(59.366 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.6. Пројекат: 

Изградња станова за 

научне раднике 

У блоку 32 на Новом 

Београду започета је 

изградња стамбене зграде 

која је 50% завршена, 

У Нишу је урађена 

конструкција, 

Припремљен пројекат за 

изградњу станова у 

Крагујевцу 

11 223.750.803 RSD 

(2.015.773 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015.године 

35.7. Пројекат: 

Изградња Научно-

технолошког парка 

Звездара, Београд 

Завршена је изградња 

објекта и очекује је 

добијање употребне 

дозволе 

11 265.311.756 RSD 

(2.390.196 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.8. Пројекат: 

Изградња Центра за 

промоцију науке Београд 

Завршено је пројектовање 

концептуалног дизајна, 

објекат је у фази израде 

прелиминарног дизајна, 

делимично набављена 

опрема за рад Центра 

11 78.235.131 RSD 

(704.821 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.9. Пројекат: 

Изградња Центра за 

промоцију науке - 

Свилајнац 

Изграђен објекат Центра и 

набављене су изложбене 

поставке и опрема за 

Центар  

11 105.572.544 RSD 

(951.104 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 
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бр. 

I II III IV 
35.10. Пројекат: 

Изградња Центра 

изврсности за материјале 

и нано науке 

Започето пројектовање 

објекта и завршени 

припремни радови на 

локацији 

11 105.136.980 RSD 

(947.180 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35.11. Пројекат: 

Успостављање 

централизованог система 

набавке потрошног 

материјала 

Започети пројекти за 

успостављање 

централизованог система 

11 521.809.890 RSD 

(4.700.990 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

35. 12 Пројекат: 

Санација темеља 

Хемијски факултет 

Универзитета у Београду 

Санација објекта научне 

институције пројекат у 

току 

11 39.185.553 RSD 

(353.023 EUR) 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије 2010.- 

2015. године 

36. Програм: 

Програм промоције и 

популаризације науке и 

научноистраживачке 

делатности, са 

трошковима оснивања и 

пословања Центра за 

промоцију науке 

(материјални трошкови 

пословања, зараде, 

накнаде и др., остали 

пословни расходи, 

остали издаци везани за 

пословање) 

Повећана научна 

писменост; укључен 

велики број ученика и 

грађана у програмe 

промоције науке и 

технике; повећан број 

младих који се опредељују 

за научну област, повећан 

број научних радника, као 

и врхунских научних 

стручњака 

01 83.500.000 RSD / 

36.1. Пројекат: 

Промоција и 

популаризација науке 

Реализовано више од 200 

промотивних скупова, 

научних радионица и 

других 

научнопромотивних 

манифестација (Дани 

будућности-Роботика, 

представљање АСИМО 

робота, ЦЕРН у Србији, уз 

учешће преко 200.000 

младих, повећана 

заинтересованост за науку 

и активност у научној 

области. Обезбеђена 

основна средства за 

експонате и путујући 

научни центар, остварена 

регионална сарадња 

(Република Српска, Црна 

Гора, Македонија), 

унапређена међународна 

сарадња (чланство у 

ESCITE и EUSEA, и 

01 47.000.000 RSD / 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
укључивање у пројекте 

FP7 и Comenius, Tempus) 

36.2. Пројекат: 

Програм подстицања 

активности научних и 

стручних друштава који 

су у функцији 

унапређивања 

научноистраживачког 

рада, промоције и 

популаризације науке и 

технике 

Финансијски подржано 

спровођење 88 програма у 

функцији промоције и 

популаризације науке, уз 

повећање броја научних 

дисциплина и географске 

покривености 

01 30.000.000 RSD / 

36.3. Пројекат: 

Организовање 

заједничког наступа 

НИО на Међународном 

сајму књига у Београду 

Организовање заједничког 

наступа Центра и НИО на 

Међународном сајму 

књига у Београду 

(изложено преко 800 

научних публикација у 

циљу њихове промоције) 

01 4.500.000 RSD / 

36.4. Пројекат: 

Подршка за реализацију 

активности научних и 

стручних 

друштава/удружења и 

других организација на 

програмима промоције и 

популаризације науке 

Подршка активностима 

научноистраживачких 

организација, научних 

друштава/удружења и 

других организација на 

програмима промоције и 

популаризације науке у 

више од 25 

научнопромотивних 

манифестација у којима је 

учествовало преко 2.500 

младих путем изложби, 

предавања, семинара, 

трибина, научних кампова, 

радионица и других 

манифестација 

01 2.000.000 RSD / 
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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”, број 72/12), 

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем 

здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика 

здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање 

права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу 

међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за 

приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из 

средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 

помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и 

праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију 
здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; 

здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене 

службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту 

странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и пресађивање делова 

људског тела; производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних 

лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет 

опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих 

лица у земљи, преношење умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у 

иностранство; санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области 
заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности 

животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавног 

снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима 
одређеним законом; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним 

надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом 

стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и 

опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; 

утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним 

надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим 

објектима; санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене 

законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за биомедицину;  

Агенција за лекове и медицинска средства Србије; Републички фонд за здравствено 

осигурање; Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Агенција 

за акредитацију здравствених установа Србије; Црвени крст Србије; Комора 

биохемичара Србије; Лекарска комора Србије; Стоматолошка комора Србије; 

Фармацеутска комора Србије 

 
 

У периоду јул-децембар 2012. године, Министарство здравља (у даљем тексту: Министарство) 

припремило је следеће законе: 
 - Закон о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 

107/12 од 9. новембра 2012. године). Овим законом створени су повољнији услови за пословање привредних 

субјеката, као и смањивање трошкова произвођача лекова и медицинских средстава, односно увозника лекова и 
медицинских средстава, као и других правних субјеката који учествују на тржишту у Републици Србији.  Такође, 

разлог за доношење овог закона је и смањивање тарифа које плаћају учесници на тржишту лекова и медицинских 

средстава у Републици Србији. Наиме, укинута је обавеза плаћања надокнаде Агенцији за издавање уверења за 

потребе извоза лекова и медицинских средстава у складу с препорукама Светске здравствене организације, 

односно уведена је могућност да, на захтев носиоца дозволе за лек, односно носиоца уписа у Регистар 

медицинских средстава, приликом издавања дозволе за лек, као и њене измене, допуне или обнове, или приликом 

одговарајућих поступака који се воде пред Агенцијом за упис у Регистар медицинских средстава, ова агенција 

може издати и напред наведено уверење за потребе извоза. На тај начин не наплаћују се додатни трошкови 
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носиоцима дозволе, већ се у оквиру трошкова у поступку издавања дозволе од стране Агенције, односно уписа у 

Регистар, издаје и напред наведено уверење за потребе извоза лекова, односно медицинских средстава; 

 - Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 119/12 од 

17. децембра 2012. године) којим је проширен круг лица која могу стећи статус обавезно осигураног лица. 
Такође, предложене су и измене у процедури стављање лекова на Листу лекова, односно процедури измене и 

допуне Листе лекова, као и скидања лекова с Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања. Предложено је да се формира Централна комисија за лекове која ће утврдити 
Предлог листе лекова коју усваја Управни одбор, уз сагласност Владе Републике Србије. Централна комисија има 

11 чланова - истакнутих стручњака из области медицине, стоматологије и фармације, од којих по пет чланова 

именују директор Републичког фонда за здравствено осигурање и министар здравља, док једног члана именује 

заједница медицинских факултета. У процедури доношења одлуке о томе да ли ће се одређени лек ставити на 

Листу лекова, значајну улогу имаће и републичке стручне комисије формиране за одређене области медицине, 

односно стоматологије, чиме ће се допринети већој заступљености стручњака у стављању одређених лекова на 

Листу лекова. Предложене су измене које се односе и на уређивање рада стручних комисија и тела које ангажује 

Републички фонд за здравствено осигурање, и то на тај начин што је предложено да се републичке стручне 

комисије које је именовао министар здравља укључују у доношење одлука Републичког фонда за здравствено 

осигурање у вези с питањима која су значајна за здравствену заштиту и остваривање права осигураних лица на 
здравствену заштиту. Само у оним областима у којима нису основане републичке стручне комисије, Републички 

фонд за здравствено осигурање може образовати друге стручне комисије које ће учествовати у доношењу одлука 

Републичког фонда за здравствено осигурање у вези с питањима која се односе на остваривање права на 

здравствену заштиту осигураних лица. На предложени начин обједињује се рад стручних тела у Републици 

Србији и спречава паралелно доношење одлука на више нивоа. Такође, Републички фонд за здравствено 

осигурање овлашћен је да обавља и послове који се односе на фармако-економске показатеље у поступку 

стављања лекова на Листу лекова, чиме се доприноси успостављању система финансијске одрживости 

здравственог осигурања, односно чиме се доприноси да Листа лекова буде усклађена с финансијским средствима 

Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 Наведеним законом створен је и правни основ, односно Републички фонд за здравствено осигурање 

овлашћен је да обавља послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених установа из Плана 

мреже здравствених установа, односно дато му је и овлашћење да може извршити плаћање добављачима који су 
изабрани као најповољнији у поступку централизованих јавних набавки, чиме се доприноси ефикаснијем 

поступку централизованог снабдевања здравствених установа с којима има закључене уговоре;  

- Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 119/12 од 17. 
децембра 2012. године), којим је проширен круг лица којима се у оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује 

здравствена заштита из средстава буџета Републике Србије. Наиме, осим других лица којима је услед недостатака 

сопствених прихода здравствена заштита и до сада била обезбеђивана из средстава јавне потрошње - буџета 

Републике Србије, изменама и допунама овог закона, у круг тих лица укључују се и лица која по другом основу 

не остварују право на здравствену заштиту, односно која немају други основ за здравствено осигурање. На 

предложени начин, лицима којима је неопходна обавезна имунизација, као и у случају спровођења циљаних 

превентивних прегледа, односно скрининга који се организују на републичком нивоу ради превенције малигних 

обољења и других обољења за које ће се у наредном периоду уводити скрининзи, обезбеђује се здравствена 

заштита тиме што се ова лица укључују у систем обавезног здравственог осигурања за које се доприноси плаћају 
из средстава буџета Републике Србије. У круг заштићених лица укључују се и самохрани родитељи с децом до 

седам година живота, као Уставом заштићена категорија лица, под условом да су њихови приходи испод цензуса 

утврђеног законом којим се уређује здравствено осигурање. Наведеним законом проширена је и друштвена брига 
за здравље на нивоу аутономне покрајине, општине, односно града у обезбеђивању и спровођењу мера којима се 

доприноси остваривању интереса грађана који живе на тој територији. Новину представља давање могућности 

аутономној покрајини, општини, односно граду да из средстава које обезбеде у сопственом буџету, финансирају 

трошкове запошљавања недостајућег кадра у здравственој установи који је неопходан за обављање здравствене 

делатности (до прописаних стандарда), као и оног броја запослених који је већи од броја прописаног стандардом, 

ако оснивач здравствене установе има жељу да становници на тој територији имају виши стандард здравствене 

заштите. Такође, предложено је да аутономна покрајина, општина, односно град може обезбедити средства 

здравственој установи чији је оснивач и за извршавање обавеза здравствених установа по основу извршних 

судских одлука, за које здравствена установа нема довољно средства у оквиру свог финансијског плана, чиме се 

спречава могућност настанка штетних последица по функционисање здравствене установе, односно чиме се 
спречава настанак штетних последица над имовином коју користи здравствена установа. Дата је могућност 

аутономној покрајини, општини, односно граду да обезбеди средства за осигурање објеката и опреме којима 

располаже здравствена установа. Прецизиране су и одредбе које се односе на стицање и располагање средствима 

здравствене установе из Плана мреже, односно извршено је усклађивање с прописима о буџетском систему, како 
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би се истакао положај здравствених установа у пружању јавних услуга у здравственом систему који се финансира 

из јавних прихода. Регулисано је питање такозваних сопствених средстава здравствене установе као прихода који 

су настали употребом јавних средстава, чиме се и на њих примењују прописи којима се уређује буџетски систем, 

и појачава одговорност у стицању и располагању тим приходима. Уводи се и већи степен финансијске 
дисциплине у плаћању које могу вршити здравствене установе, и то највише до висине средстава којима 

располаже здравствена установа, односно планираних расхода у финансијском плану у једној буџетској години, 

чиме се онемогућава стварање дугова здравствених установа у пословању и њихово преношење у наредну 
годину. Прецизиране су одредбе које се односе на запошљавање у здравственим установама из Плана мреже, које 

мора бити засновано на кадровском плану запослених у одређеној здравственој установи и с њим усклађено. 

Новина је да Министарство сачињава кадровски план запослених у свим здравственим установама на територији 

Републике Србије, а на основу кадровских планова за сваку појединачну здравствену установу. Кадровски 

планови морају бити усклађени са обезбеђеним финансијским средствима у Финансијском плану Републичког 

фонда за здравствено осигурање за одређену буџетску годину, као и с појединачним финансијским планом 

здравствене установе, односно с могућностима аутономне покрајине, општине, односно града да обезбеди 

средства за запошљавање новог кадра, ако као оснивач прихвати ту обавезу.  

            У извештајном периоду, у оквиру активности везаних за доношење прописа, припремљен је Нацрт закона 

о правима пацијената и Нацрт закона о заштити особа с менталним сметњама. Законом о правима пацијената на 
потпунији и прецизнији начин уређена су права пацијената, начин остваривања и заштите тих права, као и 

дужности пацијената. Правни основ за доношење овог закона је члан 97. став 10. Устава Републике Србије, којим 

је прописано да Република Србија уређује систем у области здравства. Права пацијената су уређена низом 

прописа из области здравствене заштите (Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, 

Законом о лековима и медицинским средствима, Законом о јавном здрављу, Законом о трансплатацији органа, и 

др.). Овим прописима надлежности у спровођењу права пацијената уређене су тако да се често преклапају, због 

чега су уочени проблеми у њиховој примени. Доношење Закона о правима пацијената неопходно је и ради 

усаглашавања постојећих прописа, којима се на директан или индиректан начин уређује област права пацијената. 

Разлог за доношење овог закона је и настојање Републике Србије да свој правни систем у овој области усагласи 
са утврђеним европским и међународним стандардима, садржаним у документима, и то: Европској повељи о 

правима пацијената (2002. година), Конвенцији Савета Европе о људским правима и биомедицини коју је 

Република Србија потврдила 2010. године, Конвенцији Уједињених нација о правима детета, Декларацији о 
правима пацијената Светске медицинске асоцијације, Принципима права пацијената у Европи, Светске 

здравствене организације и другим међународним документима.  

  Законом о заштити особа с менталним сметњама уређено је организовање и спровођење заштите 
менталног здравља, начин, поступак и услови лечења и смештај особа с менталним сметњама у стационарне и 

друге здравствене установе. Правни основ за доношење овог закона су одредбе члана 44. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05,72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) којима је предвиђено 

да се начин и поступак, као и организација и услови лечења душевно болесних лица, односно смештај тих лица у 

стационарне здравствене установе, уређују посебним законом. Циљ доношења овог закона је да се област 

менталног здравља уреди на потпунији начин, да се успостави виши ниво квалитета заштите менталног здравља, 

да здравствена заштита у овој области буде доступнија и ефикаснија, заснована на начелима једнакости и 

заштити људских права особа с менталним сметњама. 

           У току активности на изради Нацрта закона о заштити права пацијената и Нацрта закона о заштити особа с 
менталним сметњама, спроведена је јавна расправа. Јавна расправа организована је у седишту клиничких центара 

(у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду), у Комори здравствених установа, Сталној конференцији градова и 

општина, Републичком фонду за здравствено осигурање, синдикатима запослених у здравству, у УНИЦЕФ-у, 
Центру за права детета и другим институцијама које су изразиле интерес да допринесу квалитетнијем уређењу 

питања која су предмет ових закона. На јавним расправама изнети су бројни предлози и сугестије, чији је циљ 

био да се овим законским решењима постигне бољи, доступнији и квалитетнији ниво здравствене заштите. 

            На предлог Министарства, Влада је 27. децембра 2012. године донела Одлуку о образовању Тела за 

координацију европских здравствених политика засновану на концепту „Здравље у свим политикама” и стручних 

радних група (акционих тимова) за потребе Тела за координацију. Група за јавно здравље учествује у изради 

Нацрта закона о заразним болестима и Нацрта закона о здравственој исправности предмета опште употребе и 

подзаконских аката. 

Одсек за програмску здравствену заштиту обавља следеће активности: 

а) пројекат „Здравствени медијатор”, у оквиру којег је запослено 75 медијаторки које у 59 градова повезују 
здравствени систем и Роме, и сачињен софтвер и електронска база података о 129.367 Рома и 1.051 ромском 

насељу; 

б) у партнерству са УНИЦЕФ-ом, из средства програма Уједињених нација „Одржање мира и локални 

инклузивни развој” ПБИЛД,  у 13 општина југа Србије ангажоване су здравствене медијаторке у осам градова. У 
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пет општина додељени су грантови за активности тимова које чине педијатар, гинеколог, патронажна сестра и 

изабрана медијаторка, а у свих 13 општина спроводи се едукација здравствених радника о вулнерабилности 

ромске популације ради смањења дискриминације; 

в) у оквиру компоненте Б пројекта ДИЛС активно учествује у организацији едукације здравствених радника о 
палијативном збрињавању, у повећању доступности здравствене заштите вулнерабилним групама, у 

сензибилизацији здравствених радника за потребе осетљивих група (превенција насиља над старим особама, 

приступ младима као осетљивој групи, вулнерабилност Рома); 
г) учествује у Управном одбору СВИФТ пројекта СЗО - рециклажни центри за сакупљаче секундарних сировина; 

д) прати спровођење 14 пројеката удружења; 

ђ) учествује у организацији спровођења организованог скрининга рака дојке, грлића материце и колоректума у 27 

општина у Републици Србији, у оквиру којег су сачињени протоколи и клинички путеви за скрининге, акциони 

планови, предлог неопходне опреме за здравствене установе. 

            Oсим припреме и праћења имплементације ИПА пројеката, као и праћења међународних пројеката, 

припреме Прилога за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА, обављени су и следећи 

послови из надлежности Министарства: сачињен је план активности у оквиру Акционог плана за испуњавање 

препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу 

европских интеграција за 2012. годину; координиран је рад Стручне групе Координационог тела за процес 
приступања Европској унији; обављена је координација и настављена стална коресподенција с представницима 

Европске комисије ради организовања TAIEX радионица; координиран је процес стручне редактуре превода 

прописа Европске уније; остварена је билатерална сарадња – настављено је усаглашавање меморандума о 

разумевању с Републиком Азербејџан и Републиком Ирак; усаглашавање Техничког протокола о сарадњи између 

Сектора за јавно здравље и програмску заштиту Министарстава здравља Републике Србије и Сектора за јавно 

здравство и иновације Министарства здравља Републике Италије у третману синдрома акутног респираторног 

дистреса (АРДС) и примене методе екстракорпоралне мембранске оксигенације (ЕКМО), а на основу 

Меморандума о споразумевању о сарадњи у области здравства и медицинске науке који су министри здравља 

Републике Србије и Републике Италије потписали 1. јуна 2011. у Риму; настављена је иприпрема прилога из 
здравства за мешовите комитете; успостављена је сарадња са европским центрима за трансплантацију органа са 

циљем даље сарадње; остварена је регионална сарадња - координација активности Здравствене мреже 

југоисточне Европе, инаугурација Регионалног здравственог развојног центра за акредитацију и континуирано 
унапређења квалитета здравствене заштите; остварена је мултилатерална сарадња – настављена је сарадња с 

међународним организацијама: Светском здравственом организацијом (СЗО), УНИЦЕФ-ом, Еуротрансплантом, 

Европским центром за контролу и превенцију болести (ЕЦДЦ),  European Health Мanagement Association – 
ЕХМА, и др.; организован је састанак у оквиру Мисије подршке јачању институционалних капацитета кроз 

секторе и друштво са циљем смањења вулнерабилности и указивања на социо–економске детерминанте здравља 

и одрживог развоја у Републици Србији – СЗО, од 18. до 28. септембра 2012. године, као једна од активности 

предвиђених Biennial Collaboration Agreement BCA 2012–2013, који је потписан између Министарства здравља и 

Регионалне канцеларије СЗО за Европу; настављена је организација посета, предавања, састанка страних 

експерата, као и страних делегација Републици Србији, као и организација путовања наших стручњака на 

европске и светске скупове. 

            У наведеном периоду Министарство је припремило и  следећа подзаконска акта: 

1) Правилник о здравственој исправности воде за пиће (на основу члана 26. став 5. Закона о безбедности хране и 
члана 75. став 3. Закона о водама), који је упућен Републичком секретаријату за законодавство; 

2) Правилник о здравственој исправности воде за купање (на основу  члана 75. став 3. Закона о водама), који је 

упућен Републичком секретаријату за законодавство; 
3) Правилник о здравственој исправности адитива (на основу члана 26. став 5. Закона о безбедности хране); 

4) Правилник о здравственој исправности материјала који долазе у контакт с храном (на основу члана 26. став 5. 

Закона о безбедности хране и члана 6. став 2. и члана 8. став 2. Закона о здравственој исправности предмета 

опште употребе); 

5) Правилник о здравственој исправности, начину декларисања и означавања козметичких производа  (на основу 

члана 6. став 2. и члана 8. став 2. Закона о здравственој исправности предмета опште употребе); 

6) Правилник о здравственој исправности дечијих играчака (на основу члана 6. став 2. и члана 8. став 2. Закона о 

здравственој исправности предмета опште употребе); 

7) Правилник о здравственој исправности предмета опште употребе који долазе у непосредан контакт с кожом и 

слузокожом (на основу члана  6. став 2. и члана 8. став 2. Закона о здравственој исправности предмета опште 
употребе). 

            Настављене су активности с Републичким секретаријатом за законодавство ради добијања позитивног 

мишљења на следећа документа:  
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1) Правилник о начину и поступку чувања и приступа документацији у овлашћеним трансфузиолошкм 

установама, односно болничким банкама крви (добијено је позитивно мишљење); 

2) Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

(добијено је позитивно мишљење и дат је на објављивање). 
Обезбеђени су, одштампани, законом прописани обрасци донаторске картице за даваоца органа и ткива, 

као и обрасци изјава о пристанку за донирање органа, односно ткива и дистрибуирани здравственим установама 

којима је Законом о трансплантацији органа утврђена та обавеза. У вези с тим, одржан је већи број радних 
састанака - презентација у домовима здравља ради ефикасније и правилне примене наведених прописа; формиран 

је и води се Јединствени републички регистар  давалаца органа. 

У складу с раније утврђеним планом и активностима у извештајном периоду, у организацији Управе за 

биомедицину, здравствени радници који обављају послове у Програму трансплантације учествовали су: на 

регионалном састанку југоисточне Европе SEE(HN) RHDC Croatia, који је одржан од 4. до 7. октобра 2012. 

године  у Дубровнику, у склопу којег је организована и радионица коју су похађали наши здравствени радници; у 

изради и презентацији новог „Country Report” и „Action Plan Status: Post Skopje Meeting” на коме је приказан 

Извештај о резултатима у Програму трансплантације у Републици Србији за 2011. и 2012. годину; на 

ннтернационалном курсу за трансплант координаторе „Advanced International Training Course in Transplant 

Coordination” у Барселони, Шпанија, у периоду од 12. до 16. новембра 2012. године, учествовало је седам доктора 
медицине – специјалиста анестезиологије с реаниматологијом из Клиничког центра Србије, КБЦ-а Земун, 

Клиничког центра Крагујевац, Војномедицинске Академије, Клиничког центра Војводине и Клиничког центра 

Ниш како би се унапредио Донор програм и координација у поступку трансплантације органа на болничком 

нивоу, као и квалитетније спроводио Програм трансплантације у Републици Србији;  припремљена су и 

обезбеђена финансијска средства за упућивање  здравствених радника који обављају послове у Програму 

трансплантације – специјалиста из области хирургије, интерне медицине, анестезиологије с реаниматологијом, 

патологије, трансфузиологије из Клиничког центра Србије, Клиничког центра Војводине, Војномедицинске 

Академије, Клиничког центра Ниш, Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, и 

Института за трансфузију крви Србије на стручно усавршавање (иницијалне и континуиране едукације) за 
поступке експлантације и трансплантације јетре, бубрега и срца у познатим међународним трансплантационим 

центрима, као и вођење и унапређење постојећег РДКС и ХЛА типизације у Институту за трансфузију крви 

Србије у  Регистру давалаца костне сржи и Референтној лабораторији за типизацију ткива; са Управом  
Војномедицинске Академије постигнут је договор да се почетком 2013. године у Центру за медицинска 

истраживања Војномедицинске Академије организује и реализује курс за експлантационо-трансплантационе 

технике на експерименталном моделу, у вези с тим обављена је припрема учесника из наших трансплантационих 
центара. 

Делегација Министарства и Управе за биомедицину обавила је радну посету АКХ Клиници у Бечу,  30. 

новембра 2012. године, ради договора о сарадњи у вези са упућивањем лекара на стручне едукације, као и 

активностима везаним за потписивање твининг споразума о сарадњи. 

            Одржавани су заједнички радни састанци Управе за биомедицину и РСК за трансплантацију бубрега с 

начелницима /руководиоцима свих дијализних центара у Републици Србији. Представницима свих дијализних 

центара званично је уручен финални документ  „Припрема болесника за кадаверичну трансплантацију бубрега” 

који је усвојила Републичка стручна комисија за трансплантацију бубрега ради јединствене обраде и припреме 

пацијената за кадаверичну трансплантацију бубрега, што је кључно за организовање листи чекања за 
трансплантацију органа здравствених установа, односно за организовање Јединствене листе чекања у Управи за 

биомедицину.  

  Сачињен је документ о информисању живог даваоца органа о узимању органа ради јединствене 
праксе/поступања „Информација о правима и о поступку донирања органа пре давања изјаве о пристанку за 

узимање органа”, који ће бити доступан свим пацијентима пре стављања на Листу за трансплантацију органа, 

односно пре давања сагласности за трансплантацију. 

   Ради унапређења трансфузиолошке делатности, увида у рад трансфузиолошких служби и упознавања 

запослених с планираном реорганизацијом, обављене су радне посете болничким трансфузиолошким службама 

како би се унапредила комуникације болничких трансфузиолошких комисија и одговорних трансфузиолога с 

клиничким лекарима. 

Настављене су заједничке активности са Црвеним крстом Србије ради унапређења послова везаних за 

прикупљање крви. Израђен је Годишњи план потреба за прикупљање крви за 2013. годину. Сачињена је база 

података о броју прикупљених јединица крви и броју примењених јединица крви и компонената од крви у свим 
здравственим установама у Републици Србији.  

У сарадњи с Пројектном јединицом за имплементацију информационих технологија (ДИЛС) 

Министарства сачињена је спецификација за потребе тендера ради израде и развоја софтвера за делатност Управе 

за биомедицину, која се односи само на област трансплантације органа  - Србијатранспланта.  
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Иницијативе и активности усмерене су на успостављање Јединственог информационог система у 

Институту за трансфузију крви Србије и заводима, како би се успоставио Јединствени регистар давалаца крви; 

координације са Заводом за трансфузију крви Војводине и фирмом Мак- е Прогеса, власником информационог 

система, како би се у што краћем року инсталирала нова база података везана за трансфузију крви. Обављена је 
едукација запослених у Инстититу за трансфузију крви Србије ради припреме за EFI акредидацију лабораторије 

за типизацију. 

Раније сачињени текстови радних верзија прописа из области БМПО-а с Републичком стручном комисијом 
за БМПО, поново су достављени Министарству, Сектору за организацију здравствене службе, на правну обраду и 

поступак доношења. 

 Организован је и обележен (трећи) Европски дан донирања органа, 13. октобра 2012. године. 

Обављен је већи број састанака с РСК за трансплантацију ћелија и ткива одраслих и деце, као и радне 

посета установама које се баве трансплантацијом ћелија и ткива ради увида у примену Закона. 

У извештајном периоду, континуирано, у координацији с Министарством и с другим партнерима, пре свега, 

с невладиним сектором и удружењима пацијената, спроводиле су се промоције програма из свих области 

биомедицине, а нарочито промоција Програма трансплантације органа, уз подршку кампање „Продужи живот” у 

здравственим установама и, на позив, у многим другим друштвено одговорним компанијама.  

 У складу са утврђеним Планом и активностима Управе за биомедицину за 2012. годину, обезбеђено је 
наменско возило за транспорт органа и тимова за експлантацију и трансплантацију органа. Запослени из Управе 

за биомедицину учествовали на бројним семинарима у организацији СУК-а ради унапређења рада овог органа. 

У извештајном периоду Управа за биомедицину је обрадила 1.952 достављена предмета, од тога се 1.500 

предмета односи на дозволу на извоз узорака узетих из крви пупчаника новорођенчета у стране банке матичних 

ћелија; 71 на увоз рожњача; 2 на увоз графта кости за трансплантацију; 179 је општих предмета  (представке и 

поднесци грађана, као и захтеви других надлежних органа, непосредна комуникација са странкама, давање 

мишљења и тумачења, сачињавање извештаја, и др.) 

У извештајном периоду реализовано је 28 донора, извршене су 54 кадаверичне трансплантације органа, од 

чега 47 трансплантација бубрега и седам трансплантација 7 јетре. 
 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о измени и допуни 

Закона о лековима и 

медицинским средствима 

Наведеним изменама и 

допунама Закона правни 

субјекти на територији 

Републике Србије растерећују се 

плаћања парафискалних намета 

- такси 

Народна 

скупштина 

усвојила 

107/12 

9. новембар 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 2. Закон о изменама и 

допунама Закона о 

здравственој заштити 

Наведеним изменама и 

допунама Закона проширен је 

круг лица којима се у оквиру 

друштвене бриге за здравље 

обезбеђује здравствена заштита 

из средстава буџета, проширена 

је друштвена брига за здравље 

на нивоу АП, општине, односно 

града, дат је правни основ који 

се односи на запошљавање у 

здравственим установама из 

Плана мреже здравствених 

установа  

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12 

17. децембар  

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 3. Закон о изменама и 

допунама Закона о 

здравственом осигурању 

Наведеним изменама и 

допунама Закона проширен је 

круг лица који могу стећи статус 

обавезно осигураног лица, 

извршене су промене у 

Народна 

скупштина 

усвојила 

119/12 

17. децембар  

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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Назив акта 

 

Опис 

 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
процедури које се односе на 

стављање лекова на Листу 

лекова, односно измену и 

допуну, односно скидање лекова 

са Листе лекова, створен је 

правни основ да РФЗО спроводи 

централизоване јавне набавке за 

здравствене установе из Плана 

мреже здравствених установа 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 
гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  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 

здравственим установама 

Члан 4a 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 и   

99/11-др. закон) 

Извршене су измене и 

допуне које се односе за 

утврђивање корективног 

коефицијента, највећег 

процентуалног увећања 

основне плате 

101/12 

31. октобар  

/ 

2. Уредба о критеријумима 

за формирање цене 

лекова за употребу у 

хуманој медицини чији 

је режим издавање на 

рецепт 

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)  

Утврђени су критеријуми за 

формирање цене на велико и 

цене на мало лекова који су 

добили дозволу за стављање 

у промет од Агенције за 

лекове и медицинска 

средства Србије и који се 

употребљавају у хуманој 

медицини, а чији је режим 

издавања на рецепт; 

извршено је се усклађивање 

са искуством и принципима 

обрачуна цена у упоредним 

земљама и отклањају се 

диспаритети у курсу еура 

који се признаје при 

обрачуну цена 

108/12 

13. новембар 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

3. 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”, број 30/10) и 

члан 43. став 1. 

Извршена је измена 

појединих највиших цена 

лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим 

издавања на рецепт 

81/12 

17. август 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
Закона о Влади 

("Службени гласник 

РС", бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12)   

4. Одлука о изменама 

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”, 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)      

Утврђене су највише цене 

лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим 

издавања на рецепт 

83/12 

24. август 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

5. 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”, 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)   

Утврђене су највише цене на 

велико лекова за употребу у 

хуманој медицини, а чији је 

режим издавања на рецепт 

108/12 

13. новембар 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

6. Одлука о образовању 

Тела за координацију 

европске здравствене 

политике засноване на 

концепту - „Здравље у 

свим политика” 

Члан 41. став 3. 

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) 

Образовано је Тело за 

координацију европске 

здравствене политике  

засноване на концепту- 

„Здравље у свим 

политикама”  

123/12 

28. децембар 

/ 

7. Одлука о образовању 

Координационог тела за 

вођење преговора и 

предлагање мера за 

унапређење производње 

Члан 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

Образовано је 

Координационо тело за 

вођење преговора и 

предлагање мера за 

унапређење производње и 

124/12 

29. децембар 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
и дистрибуције 

имунолошких лекова у 

Институту за 

вирусологију, вакцине и 

серуме „Торлак” 

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) 

дистрибуције имунолошких 

лекова у Институту „Торлак” 

8. Закључак  

05 број: 500-5389/2012  

од 30. августа 2012. 

године   

Члан 59. став 3. 

Закона о 

здравственом 

осигурању 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 107/05, 

109/05-исправка и 

57/11) 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) 

Утврђују се врсте ретких 

болести које ће се у току 

2012. године лечити као 

приоритет из средстава која 

се обезбеђују у буџету 

Републике Србије 

/ План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

9. Закључак  

05 број: 037-5420/2012  

од 6. септембра 

2012.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 Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 62. 

седници Регионалног бироа 

Светске здравствене 

организације за Европу, од 9. 

до 13. септембра 2012. године 

у Валети  

/ / 

10. Закључак  

05 број: 021-5922/12  

од 20. септембра 2012. 

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 

раду Управног одбора и о 

извршеном надзору 

Надзорног одбора 

Републичког фонда за 

здравствено осигурање за 

2011. годину  

/ План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

11. Закључак 

05 број: 021-7884/2012  

од 16. новембара 2012. 

године 

Члан 46. став 1. 

Закона о јавним 

агенцијама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 18/05 и 81/05 

– исправка) и члан 

43. став 3. Закона о 

Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12- 

УС и 72/12) 

Прихваћен је Извештај о 

раду Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије 

за 2011. годину, који је донео 

Управни одбор Агенције за 

лекове и медицинска 

средства Србије на седници 

од 27. фебруара 2012. године 

/ План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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I II III IV V 
12. Закључак  

05 број: 120-9497/2012 

од 27. децембра 2012. 

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 и 

31/1) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12- 

УС и 72/12) 

Влада се сагласила да се део 

социјалног програма Владе 

из пакета мера за 

ублажавање последица 

утицаја светске економске 

кризе, изузетно у 2012. 

години, принудном наплатом 

неће теретити средства 

запосленима у здравственим 

установама које обезбеђују 

средства за пружање 

здравствених услуга из 

средстава доприноса преко 

Републичког фонда за 

здравствено осигурање за: 

отпремнине приликом 

одласка у пензију 

(Економска класификација 

414 - социјална давања 

запосленима, синтетички 

конто 414300), накнада 

трошкова запосленима у 

здравственим установама за 

превоз на посао и са посла 

(Економска класификација 

415 - накнаде трошкова за 

запослене, конто 415112 и 

конто 413151), јубиларне 

награде запосленима у 

здравственим установама 

(Економска класификација 

416 - награде запосленима и 

остали посебни расходи, 

конто 416111) 

/ / 

13. Закључак 

05 број: 401-9640/2012  

од 27. децембра 2012. 

године 

Члан 48. став 3. 

Закона о платном 

промету („Службени 

лист СРЈ”, бр. 3/02 и 

5/03 и „Службени 

гласник PC”, бр. 

43/04, 63/06, 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) 

Влада се сагласила да се 

принудном наплатом неће 

теретити средства за плаћање 

обавеза по основу набавке 

медицинске опреме и 

инвестиционог одржавања 

Здравственом центру 

Књажевац за намене: 

- набавке апарата за 

лапараскопију, а на основу 

потписаног уговора број 

3322 од 19. септембра 2012. 

године, у износу од 

3.984.034,00 динара, због 

измиривања обавеза према 

повериоцу Привредном 

друштву „Рагосо” из Новог 

Сада (економска 

класификација 464 – 

дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања); 

- извођење радова за уређење 

/ / 
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I II III IV V 
простора за хемодијализу, а 

на основу потписаног 

уговора број 3349 од 27. јула 

2012. године, у износу од 

2.805.000,00 динара, због 

измирења обавеза према 

повериоцу Самосталној 

занатској радњи „Ударник 

један” из Књажевца 

(економска класификација 

464 – дотације 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања) 

14. Закључак  

05 број: 401-9638/2012  

од 27. децембра 2012. 

године 

Члан 48. став 3. 

Закона о платном 

промету („Службени 

лист СРЈ”, бр. 3/02 и 

5/03 и „Службени 

гласник PC”, бр. 

43/04, 63/06, 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) 

Влада се сагласила да се 

принудном наплатом неће 

теретити средства за плаћање 

обавеза по основу набавке 

медицинске опреме: набавка 

дигиталног теледиригованог 

радиографског-

флуороскопског уређаја, 

Здравственом центру 

Књажевац, а на основу 

пртписаног уговора број 

4548 од 12. децембра 2012 

године, чију набавку је 

спровело Министарство 

здравља, по овлашћењу 

наручиоца Здравственог 

центра Књажевац, у износу 

од 9.660.000,00 динара, 

према повериоцу „Alpha 

Imaging” д.о.о Земун 

(економска класификација 

464 - дотације 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања) 

/ / 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1.  Правилник о обиму прегледа и 

критеријумима за избор 

даваоца крви или компонената 

крви 

Члан 19. став 2. Закона о 

трансфузиолошкој 

делатности („Службени 

гласник РС ”, број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

 

89/12 

14. септембар 

 

2.  Правилник о систему праћења, 

начину означавања и другим 

питањима од значаја за 

идентификацију сваког 

појединачног узимања крви, 

односно појединачне јединице 

крви, као и о начину, поступку 

и садржају обрасца за 

Члан 28. став 4 и  члан 29. 

став 4. Закона о 

трансфузиолошкој 

делатности („Службени 

гласник РС”, брoj 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 
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Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

пријављивање озбиљних 

нежељених догађаја, односно 

озбиљних нежељених реакција 

3.  Правилник о садржају обрасца 

изјаве о пристанку примаоца 

органа за пресађиавање органа 

 

Члан 21. став 2. и члан 22. 

став 5. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембра 

4.  Правилник о садржају обрасца 

документа о информисању, 

садржају обрасца изјаве о 

пристанку и о повлачењу 

пристанка за узимање органа 

живог даваоца 

Члан 43. став 5. и члан 45. 

став 5. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 

5.  Правилник о обрасцу изјаве о 

пристанку за донирање органа, 

односно ткива у случају 

мождане смрти 

 

Члан 51. став 2. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) и члан 57. став 

2. Закона о 

трансплантацији ћелија и 

ткива („Службени гласник 

РС”, број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 

6. Правилник о обрасцу изјаве о 

забрани узимања органа, 

односно ткива 

 

Члан 53. став 3. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) и члан 59. став 

3. Закона о 

трансплантацији ћелија и 

ткива („Службени гласник 

РС”, број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 

7. Правилник о издавању 

донаторске картице 

 

Члан 54. став 2. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) и члан 60. став 

2. Закона о 

трансплантацији ћелија и 

ткива („Службени гласник 

РС”, број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 

8. Правилник о обрасцу изјаве о 

давању сагласности, о одбијању 

давања сагласности и о 

повлачењу сагласности члана 

породице, односно другог 

блиског лица за узимање 

органа, односно ткива са 

умрлог лица 

Члан 56. став 8. Закона о 

трансплантацији органа 

(„Службени гласник РС”, 

број 72/09) и члан 62. став 

8. Закона о 

трансплантацији ћелија и 

ткива („Службени гласник 

РС”, број 72/09) 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

89/12 

14. септембар 

9. Правилник о ближим условима, 

стандардима и мерама за 

успостављање система 

квалитета у обављању 

трансфузиолошке делатности, 

односно одређених послова 

трансфузиолошке делатности 

Члан 16. став 4. Закона о 

трансфузиолошкој 

делатности („Службени 

гласник РС ”, број 72/09) 

 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

119/12 

17. децембар 

10. Правилник о ближим условима 

у погледу кадра, опреме и 

простора за обављање 

трансфузиолошке делатности, 

односно одређених послова 

трансфузиолошке делатности 

Члан 8. став 2. Закона о 

трансфузиолошкој 

делатности („Службени 

гласник РС ”, број 72/09) 

 

План развоја здравствене 

заштите Републике 

Србије 

119/12 

17. децембар 

11. Правилник   о ближим Члан 32. став 2. Закона о План развоја здравствене 119/12 
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условима за чување, управљање 

и дистрибуцију крви и 

компонената крви 

трансфузиолошкој 

делатности („Службени 

гласник РС ”, број 72/09) 

заштите Републике 

Србије 

17. децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Уређење и надзор 

у области 

здравства 

Усвојен Закон о евиденцијама у области 

здравствене заштите и Национална 

стратегија политике о лековима; 

спроведен поступак за: 

 -полагања стручних испита за 

здравствене раднике и здравствене 

сараднике са високом стручном спремом, 

- доделу назива примаријус за докторе 

медицине, докторе стоматологије и 

дипломиране фармацеуте, 

- одобрења специјализација и ужих 

специјализација за здравствене раднике и 

здравствене сараднике, 

- процене здравствених технологија; 

реализација редовног инспекцијског 

надзора по захтеву; 

доношење решења о испуњености 

законом прописаних услова за почетак 

рада и обављање здравствене делатности 

уздравственим установама и приватној 

пракси; 

реализација донетих управних мера у 

поступку инспекцијског надзора; 

инспекцијско узорковање предмета опште 

употребе; 

решење о санитарној сагласности  на 

идејни пројекат; санитарни надзор над 

саобраћајним средствима у међународном 

саобраћају; 

санитарни надзор предмета опште 

употребе при увозу; 

реализација ванредних санитарних 

надзора; 

решење о санитарној сагласности за 

коришћење објекта; санитарни надзор 

хране при увозу; 59 инспекцијских 

надзора у области опојних дрога и 

прекурсора; 395 издатих дозвола за увоз и 

извоз опојних дрога; четири међународна 

извештаја; 295 оверених књига евиденције 

опојних дрога; 470 издатих дозвола за 

увоз и извоз прекурсора и супстанци ван 

списка прекурсора; 326 инспекцијских 

надзора у области лекова и медицинских 

средстава; 

150 издатих дозвола за производњу и 

промет лекова и медицинских средстава и 

01 534,992,238.93 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
израду галенских лекова (нове дозволе, 

измене дозвола, допуне дозвола, укидања 

дозвола, мишљења за консигнационо 

складиште); 2 серификата добре 

произвођчке праксе и 2 мишљења; 

узорковано 63 лека и медицинских 

средства (систематска контрола и 

ванредна); донето 68 решења због 

неусклађености 

1.1 Пројекат: 

Уређење 

здравственог 

система 

Усвојен Закон о евиденцијама у области 

здравствене заштите и Национална 

стратегија политике о лековима; 

спроведен поступак за : 

 -  полагања стручних испита за 

здравствене раднике и здравствене 

сараднике са високом стручном спремом,  

 - доделу назива примаријус за докторе 

медицине, докторе стоматологије и 

дипломиране фармацеуте,  

- одобрења специјализација и ужих 

специјализација за здравствене раднике и 

здравствене сараднике; спроведен 

поступак процене здравствених 

технологија 

01 185.353.895,87 

RSD 

/ 

1. 2 Пројекат: 

Надзор и 

контрола 

здравствених 

установа 

Реализација редовног инспекцијског 

надзора по захтеву; доношење решења о 

испуњености законом прописаних услова 

за почетак рада и обављање здравствене 

делатности уздравственим установама и 

приватној пракси; реализација донетих 

управних мера у поступку инспекцијског 

надзора 

01 81.847.479,78 

RSD 

/ 

1.3 Пројекат: 

Санитарни надзор 

Инспекцијско узорковање предмета опште 

употребе; 

Решење о санитарној сагласности  на 

идејни пројекат; санитарни надзор над 

саобраћајним средствима у међународном 

саобраћају; санитарни надзор предмета 

опште употребе при увозу; реализација 

ванредних санитарних надзора; Решење о 

санитарној сагласности за коришћење 

објекта; санитарни надзор хране при увозу 

01 245.103.650,92 

RSD 

/ 

1.4 Пројекат: 

Надзор у области 

лекова и дрога 

59 инспекцијских надзора у области 

опојних дрога и прекурсора; 395 издатих 

дозвола за увоз и извоз опојних дрога; 

четири међународна извештаја; 295 

оверених књига евиденције опојних дрога; 

470 издатих дозвола за увоз и извоз 

прекурсора и супстанци ван списка 

прекурсора; 

326 инспекцијских надзора у области 

лекова и медицинских средстава; 

150 издатих дозвола за производњу и 

промет лекова и медицинских средстава и 

израду галенских лекова (нове дозволе, 

измене дозвола, допуне дозвола, укидања 

дозвола, мишљења за консигнационо 

складиште), два серификата добре 

01 22.687.212,36 

RSD 

/ 
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I II III IV 
произвођчке праксе и два мишљења; 

узорковано 63 лека и медицинских 

средства (систематска контрола и 

ванредна); донето 68 решења због 

неусклађености 

2. Програм: 

Превентивна 

здравствена 

заштита 

24 ванболничких здравствених установа и 

коришћење  примарне здравствене 

заштите; 24 стационарних здравствених 

установа и коришћење болничке 

здравствене заштите; 24 aнализа 

одабраних показатеља здравственог 

стања; 24 формираних база података о 

организационој структури; 24 

формираних база података о кадровима; 

26 извршених провера квалитета стручног 

рада; 24 сачињених анализа показатеља 

квалитета рада у здравственим установама 

округа; 24 сачињених анализа 

задовољства корисника здравственом 

заштитом у здравственим установама 

округа; 24 сачињених анализа 

задовољства запослених у здравственим 

установама округа; 268 едукативних 

активности (едукација едукатора) за 

промоцију здравља; 691 едукативних 

активности, едукација становништва за 

промоцију здравља (семинар, предавање, 

радионица); 180 медијских активности 

(конференције за медије) из области 

промоције здравља ; 305.000 прикупљених 

појединачних и збирних пријава заразних 

болести; 600 пријављених и одјављених 

епидемија заразних болести; 24 годишњих 

извештаја о заразним болестима; 37.000 

прикупљених, обрађених и 

супервизираних извештаја о 

новооболелим особама од малигних 

тумора; 22.000 прикупљених, обрађених и 

супервизираних периодичних  извештаја 

новооболелим особама од акутног 

короноарног синдрома; 20.000 

прикупљених, обрађених и 

супервизираних периодичних извештаја о 

новооболелим особама од дијабетеса; 276 

извештаја о здравственој исправности 

воде за пиће; 24 годишњих извештаја о 

здравственој исправности намирница; 24 

годишњих извештаја о здравственој 

исправности предмета опште употребе; 70 

формираних екипа за ванредне ситуације 

у институтима/заводима 

01 

 

 

 

 

06 

 

 

 

15 

1.230.221.753,22 

 RSD 

 

 

 

279.101.857,11 

RSD 

 

 

452.972,00 

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

2.1 Пројекат: 

Програми јавног 

здравља у 

функцији 

Института и 

Завода за јавно 

здравље 

24 анализе рада ванболничких 

здравствених установа и коришћење 

примарнр здравствене заштите; 24 анализе 

рада стационарних здравствених установа 

и коришћење болничке здравствене 

заштите; 24 анализе одабраних 

показатеља здравственог стања; 24 

01 916.738.514,89 

 RSD  

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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I II III IV 
формиране базе података о 

организационој структури; 24 формиране 

базе података о кадровима; 268 

извршених провера квалитета стручног 

рада; 24 сачињене анализе показатеља 

квалитета рада у здравственим установама 

округа; 24 сачињене анализе задовољства 

корисника здравственом заштитом у 

здравственим установама округа; 24 

сачињене анализе задовољства запослених 

у здравственим установама округа; 268 

едукативних активности (едукација 

едукатора) за промоцију здравља; 691 

едукативна активност едукација 

становништва за промоцију здравља 

(семинар, предавање, радионица); 180 

медијских активности (конференције за 

медије) из области промоције здравља; 

305.000 прикупљених појединачних и 

збирних пријава заразних болести; 600 

пријављених и одјављених епидемија 

заразних болести; 24 годишња извештаја о 

заразним болестима; 37.000 прикупљених, 

обрађених и супервизираних периодичних 

извештаја о новооболелим особама од 

малигних тумора; 22.000 прикупљених, 

обрађених и супервизираних периодичних 

извештаја новооболелим особама од 

акутног коронарног синдрома; 20.000 

прикупљених, обрађених и 

супервизираних периодичних извештаја о 

новооболелим особама од дијабетеса; 276 

извештаја о здравственој исправности 

воде за пиће; 24 годишња извештаја о 

здравственој исправности намирница; 24 

годишња извештаја о здравственој 

исправности предмета опште употребе; 70 

формираних екипа за ванредне ситуације 

у институтима/заводима 

2.2 Пројекат: 

Подстицање 

активности на 

омасовљавању 

добровољног 

давалаштва крви 

111 800 редовних давалаца крви 

(40000+34300+37500); 223 600 јединица 

крви редовних давалаца 

(80000+68600+75000); 40280 нових 

давалаца крви (23000+7780+9500); 20500 

наменских давалаца крви; 1000 волонтера 

у акцијама добровољног давалаштва; 

18000 деце на конкурсу "Крв која живот 

значи"; 20000 одштампаних признања за 

добровољне даваоце крви; 3000 акција 

добровољног давања крви; 183 

организације Црвеног крста које 

обележавају значајне датуме за 

добровољно давалаштво 

01 36.060.707,25  

RSD 

 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

2.3 Пројекат: 

Здравствена 

заштита лица на 

издржавању казне 

затвора и 

1.600 обрађених пацијената на 

издржавању казне затвора и извршењу 

мера безбедности; 32 пацијента код којих 

су спроведене мере безбедности обавезног 

лечења алкохоличара 

01 156.728.062,80 

RSD 

  

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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I II III IV 
извршења мера 

безбедности 

обавезног 

психијатријског 

лечења и чувања 

2.4 Пројекат: 

Програм јавног 

здравља у 

функцији Завода 

за антирабичну 

заштиту (заштиту 

од беснила) 

„Завод Луј 

Пастер”, Нови 

Сад 

780 дневних извештаја о епизоотиолошкој 

ситуацији беснила са Картограмом; 150 

извештаја здравствених установа о 

утврђеним позитивним случајевима 

беснила код животиња; 480 извештаја 

здравствених установа о утврђеним 

негативним случајевима беснила код 

животиња које су нанеле озледу људима; 

150 сакупљених узорака сојева вируса 

беснила; 12 месечних епизоотиолошких 

извештаја; 90 епидемиолошких 

испитивања озлеђених пацијената  

01 2.510.000,00 

RSD 

   

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

2.5 Пројекат: 

Програм јавног 

здравља у 

функцији 

Института за 

вирусологију, 

вакцине и серуме 

„Торлак” Београд 

800 обрађених хуманих узорака на 

вирусну хеморагичну грозницу; 200 

урађених ЕЛИЗА тестова; 60 узорака 

морбиле/рубеле вируса; 100 тестираних 

вирус зостер инфекција; 50 тестираних 

трудница на рубелу; 50 тестираних  на 

конгениталну рубелу; 50 тестираних на 

морбиле; 152 послата соја у Светску 

здравствену организацију; 4000 

тестираних на вирус грипа; 1000 

изолованих вируса у ћелијама културе 

ткива и јајима; 300 доказаних 

респираторних вируса; 15 вирусолошки 

обрађених пацијената; четири изолата 

полио вируса; 150 изолација полио и нон-

полио ентеровируса 

01 17.800.000,00  

RSD  

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

2.6 Пројекат: 

Спровођење 

Плана о 

здравственој 

заштити Рома 

Сачињена електронска база података о 

129.367 Рома, 40.607 жена, 37.502 

мушкараца и 51.258 деце; обезбеђена 

лична документа и здравствене 

легитимације за 13.428 Рома; 

вакцинисано 21.712  деце ; 

вакцинисано 2.497 

одраслих; контрола здравља 3.018 

трудница и породиља; систематски 

преглед за 9.365 жена;  

урађено  877  мамографија;  

урађен системтски преглед за упис у 

школу и уписано   5.500 деце; 23.388 Рома 

је изабрало лекара; 9.304  жене изабрале 

свог гинеколога 

01 

 

 

 

06 

 

 

 

15 

19.085.906,00 

RSD 

 

 

3.413.232,25  

RSD 

 

 

452.972,00  

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 

2.7 Пројекат: 

Координација 

примене 

Акционог плана 

за 

инплементацију 

стандарда за 

здравствену 

заштиту 

прилагођену 

30 %  искључивог дојења до шестог 

месеца, до 2015. године; 60 % 

предоминантног дојења до 2015. године;  

повећање задовољства породиља и 

трудница пруженом здравственом 

заштитом на свим нивоима 

01 1.786.000,00  

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 
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I II III IV 
потребама мајке и 

детета у Србији 

2.8 Пројекат: 

Јачање и 

повећање 

доступности 

дијагностике и 

лечења 

туберкулозе и 

мултирезистентне 

туберкулозе са 

нагласком на 

најосетљивије 

популације 

Нотификациона стопа туберкулозе за 

2011. год. је била 18 регистрованих 

случајева на 100.000 становника – 

очекивани од 23 случаја на 100.000 

становника је премашен; 

Напомена: Због субакутног тока болести 

према светским стандардима, у овом 

тренутку је могуће известити о 

нотификационој стопи туберкулозе за 

2011. год. Стопа за 2012. год. биће 

доступна у септембру 2013. години; за 

шест месеци едуковано 102 %  

здравствених радника у односу на план 

едукације; потврђено обољење и 

лабораторијски код свих пацијената  од 

мултирезистентне туберкулозе код којих 

су укључени антитуберкулостатици друге 

линије; сви пацијенти оболели од 

мултирезистентне туберкулозе код којих 

су укључени антитуберкулостатици друге 

линије  су 6 месеци били култура 

негативни од почетка лечења; 110% од 

планираних пацијената су показали 

позитиван тест осетљивости на 

мултирезистентну туберкулозу; 

регистровано је нових 104 % од 

планираног броја пацијената који су 

спутум позитивни; стопа успешности 

лечења је реализована 99%; све 

лабораторије су спровеле спољну 

контролу квалитета микроскопије; урађен 

је скрининг на туберкулозу код 8.640 

затвореника; урађен је скрининг на 

туберкулозу код свих корисника 

метадонских центара  

06 53.233.411,06 

RSD 

 

 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 

2.9 Пројекат: 

Унапређење 

националног 

одговора на 

ХИВ/СИДУ 

467 интравенских корисника дрога 

укључених у програм размене стерилног 

прибора за инјектирање; 307 укључених у 

програм метадонске супституционе 

терапије; 449  сексуалних радница/ка  

обухваћених услугама ХИВ превенције; 

11.011 мушкараца који имају сексуалне 

односе са мушкарцима обухваћених 

услугама ХИВ превенције;  1.472 

затвореника обухваћених услугама ХИВ 

превенције; 

4.786  младих Рома (13-30 год.) 

обухваћених услугама ХИВ превенције; 

167деце у институцијама/хранитељским 

породицама (12-19 год.) обухваћених 

програмом едукације засноване на 

животним вештинама;  

4.371  особа - припадника вулнерабилних 

група који су прошли процедуру 

добровољног поверљивог саветовања и 

тестирања на ХИВ, укључујући и 

06 99.157.506,44 

RSD 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

ХИВ/АИДС-а 

за период 

2005-2011, 

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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I II III IV 
преузимање резултата; 921.000 кондома 

подељених кроз програмске активности 

(теренске активности) центара за 

добровољно и поверљиво тестирање на 

ХИВ;  обележени су важни датуми и сл., у 

циљу подизања свести о значају ХИВ 

превенције; 58 особа које живе са ХИВ-ом 

је обухваћено тренингом описмењавања 

за третман; 150 особа које живе са ХИВ-

ом укључени су у програме у заједници;  

25 креатора политика/доносиоца одлука у 

заједници и новинара обухваћени су 

тренингом о смањењу стигме и 

дискриминације особа које живе са ХИВ-

ом; спроведена је једна кампања; 45 особа 

из завода за јавно здравље и других 

партнерских институција укључени су у 

тренинг о принципима био-

бихејвиоралних истраживања, друге 

генерације надзора сексуално преносивих 

инфекција и ХИВ-а 

2.10 Пројекат: 

Рана детекција и 

превенција типа 2 

дијабетеса на 

примарном нивоу 

здравствене 

заштите у Србији 

Едукација по два лекара и по 4 

медицинске сестре по превентивном 

центру; 25 превентивних центара у којима 

се спроводи програм ране детекције и 

превенције типа 2 дијабетеса 

01 950.000,00 

RSD 

Национални 

програм за 

превенцију и 

контролу 

хроничних 

незаразних 

болести 

2.11 Пројекат: 

Унапређење ХИВ 

превенције  и 

заштите особа под 

повећаним 

ризиком од ХИВ-

a 2009. до 2014. 

године 

 

1.685 интравенских наркомана укључени 

су у програм метадонске супституционе 

терапије;  961 сексуалних радница 

обухваћених услугама ХИВ превенције;  

6.265 мушкараца који имају сексуалне 

односе са мушкарцима  обухваћени су 

услугама ХИВ превенције; 

1.502/8.027/19%  затвореника обухваћених 

услугама ХИВ превенције; 2.050 младих 

Рома (13-30 год.) обухваћених услугама 

ХИВ превенције;145 деце у 

институцијама/хранитељским породицама 

(12-19 год.) обухваћених програмом 

едукације засноване на животним 

вештинама; 2.150  припадника 

вулнерабилних група који су прошли 

процедуру добровољног саветовања и 

тестирања, укључујући и преузимање 

резултата; 845.000 кондома подељених 

кроз програмске активности (теренске 

активности) обележавање важних датума 

у циљу подизања свести о значају ХИВ 

превенције;  183/1714/11% особа које 

живе са ХИВ/сидом укључених у 

програме у заједници 

06 116.497.968,06 

RSD 

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. 

2.12 Пројекат: 

Здравствена 

заштита лица 

оболелих од 

ретких болести 

Шест пацијената на лечењу од ретких 

болести 

01 64.414.812,28 

RSD 

/ 
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I II III IV 
2.13 Пројекат: 

Успостављање 

здравствене 

мреже за рано 

откривање и 

лечење болесника 

са хроничним 

артритисима 

14 формираних тимова за едукацију 

лекара примарне здравствене заштите; 1 

формирани алгоритам за рано откривање 

хроничних артритиса 

01 1.447.750,00 

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 

2.14 Пројекат: 

Процена 

успешности 

спровођења 

Националног 

програма за 

превенцију 

злоупотребе дрога 

и алкохолизма 

Одржана четири координативна 

састанка;100.000 одштампаних лифлета; 

2.000 одштампаних плаката; одржана 

четири семинара; 400 учесника у 

семинарима; одржана једна стручна 

конференција 

01 1.000.000,00 

RSD 

/ 

2.15 Пројекат: 

Праћење рада 

пројеката за 

ХИВ/СИДУ и 

туберкулозу од 

стране ЦЦМ-а 

Састанци Савета за праћење пројеката 

Глобал фонда 3,  теренске посете 

примарним и потпримаоцима пројеката 

Глобал фонда 3, састанци Надзорног 

одбора Савета 3, координациони састанци 

представника цивилног сектора 3, 

активирање и одржавање сајта Савета за 

праћење пројеката Глобал фонда 2, 

састанци стручног тима за ТБ-ХИВ 

коинфекцију 3 

06 4.799.739,30 

RSD 

/ 

2.16 Пројекат: 

Програм заштите 

од јонизујућег 

зрачења у радној 

средини у 

функцији 

Института за 

медицину рада 

Сачињена и објављена једна студија о 

утицају јонизујућег зрачења на здравље 

радника који раде на различитим радним 

местима и на здравље становника 

одређених делова Републике Србије; 

сачињена једна процена канцерогеног 

ризика (тренд канцерогенезе); 500 

лабораторијских анализа; 500 анализа 

кариотипа и хромозомских аберација; 500 

микронуклеусних тестова; 500 анализа 

ћелијских ензима; 750 ултразвучних  

прегледа; 200 узорака урина; 100 узорака 

мерења радиоактивности воде, хране, 

урина 

01 1.700.000,00 

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 

2.17 Пројекат: 

Програми јавног 

здравља у 

функцији здравог 

радника 

50 установа службе медицине рада у 

којима се прикупљају подаци о 

запосленима у Србији; одржана четири 

састанка са регионалним Заводима за 

медицину рада; 100 учесника семинара 

здравствених радника из примарне 

здравствене заштите; 100 учесника 

семинара здравствених радника из служби 

медицине рада; 10 едукативних семинара; 

100 штампаних едукативних материјала; 

500 прегледаних испитаника на радним 

местима са повећаним ризиком; пет 

кампања за промоцију здравља; 10.000 

лифлета, 1.000 постера, 1.000 брошура, 

1.000 водича добре праксе, 50 

презентација у медијима 

01 10.000.000,00 

RSD 

План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 

 

3. Програм: Саниран кров на згради Института за 01 888.926.608,36 / 
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I II III IV 
Унапређење 

услова за лечење 

ортопедско хируршке болести Бањица; 

набављено 16 скенера; адаптирани и 

санирани здравствени објекти на 

републичком нивоу; набављена 

медицинска опрема за здравствене 

установе на републичком нивоу;  

информатизовано 18 болница које 

учествују у пројекту; 

354 здравствение установе у Србији 

повезано у информатичку мрежу; 

развијено 7 водича добре клиничке праксе; 

истраживање и преглед стања у вези са 

болничким инфекцијама је обавњено у 60 

болничких установа;  

у 18 болница које учествују у пројекту је 

имплементиран најмање један а највише 

пет клиничких путева; 

Интегрисани план унапређења квалитета 

уведен у све здравствене установе; 

 

11 

RSD 

1.367.497.449,38 

RSD 

3.1 Пројекат: 

Учешће у 

финансирању 

изградње и 

опремања 

здравствених 

установа 

Саниран кров на згради Института за 

ортопедско хируршке болести Бањица; 

набављено 16 скенера; адаптирани и 

санирани здравствени објекти на 

републичком нивоу; набављена 

медицинска опрема за здравствене 

установе на републичком нивоу; 

изграђена зграда Завода за јавно здравље 

Краљево; формиран Центар за дијализу у 

Здравствени центар Петровац; адаптиран 

објекат старе физикалне медицине Општа 

болница Шабац; побољшани услови за 

рад здравствених установа на локалном 

нивоу 

01 

 

 

 

11 

768.365.793,23 

RSD 

 

 

1.209.723.967,00 

RSD 

/ 

3.1.1 Пројекат: 

Изградња и 

опремање 

здравствених 

установа у 

државној својини 

чији је оснивач 

Република 

Саниран кров на згради Института за 

ортопедско хируршке болести Бањица; 

набављено 16 скенера; адаптирани и 

санирани здравствени објекти на 

републичком нивоу; набављена 

медицинска опрема за здравствене 

установе на републичком нивоу; 

изграђена зграда Завода за јавно здравље 

Краљево; формиран Центар за дијализу у 

Здравственом центру Петровац; адаптиран 

објекат старе физикалне медицине Опште 

болнице Шабац 

01 637.897.991,46 

RSD 

/ 

3.1.2 Пројекат: 

Изградња и 

опремање 

здравствених 

установа на 

локалном нивоу 

Побољшани услови за рад здравствених 

установа на локалном нивоу 

01 53.555.584,40  

RSD 

/ 

3.1.3 Пројекат Светске 

банке „Развој 

здравства Србије“ 

Главни резултати пројекта 

у периоду 2010.- 2012. (пројекат је 

завршен): 

Инвестиције у ИТ се 

од 2010. спроводе у складу са 

стандардима и водичима за ИТ у складу са 

стратеским документом е-Здравље 2015; 

01 

 

 

 

 

11 

16.971.005,35  

RSD 

 

 

 

717.489.187,83 

RSD 

/ 
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I II III IV 
информатизовано 18 болница које 

учествују у пројекту; 354 здравствение 

установе у Србији повезано у 

информатичку мрежу; развијено седам 

водича добре клиничке праксе; 

истраживање и преглед стања у вези са 

болничким инфекцијама је обавњено у 60 

болничких установа; у 18 болница које 

учествују у пројекту је имплементиран 

најмање један а највише пет клиничких 

путева; 

интегрисани план унапређења квалитета 

уведен у све здравствене установе 

 

3.1.4 

 

Пројекат Светске 

банке  

„Енергетска 

ефикасност у 

Србији“  

 

Изграђен нови енергетски систем у 

оквиру комплекса Клиничког центра Ниш 

(изграђена нова гасна котларница, нови 

топловод и паровод и реконструисане све 

топлотне подстанице); извршена 

енергетска санација укупно 6 болничких 

зграда у Здравственим центрима широм 

Србије (Сента, Врбас, „Селтерс“ 

Младеновац, Чачак, Врњачка Бања, и 

Јагодина); израђен главни пројекат новог 

енергетског система у оквиру комплекса 

Здравственог центра у Сурдулици 

(изградња нове котларница на биомасу – 

дрвена сечка, изградња новог топловода и 

реконструкција свих топлотних 

подстаница) и прибављена грађевинска 

дозвола за извођење радова 

11 413.101.451,29  

RSD 

/ 

3.1.5 Пројекат 

Европске 

инвестиционе 

банке 

„Реконструкција 

клиничких 

центара (београд, 

Крагујевац, Ниш 

и Нови Сад)“ 

Зaвршeни нацрти глaвних прojeкaтa зa 

КЦ; прeдaти глaвни прojeкти зa Ниш и 

Нoви Сaд; рeaлизoвaнe грaђeвинскe и 

урбaнистичкe дoзвoлe зa КЦН 

 

01 

 

 

11 

59.940.975,37 

RSD 

 

79.133.327,88 

RSD 

 

/ 

3.2 Пројекат: 

Унапређење 

служби 

трансфузије и 

трансплатације 

17 трансплантација костне сржи 

(10 аутологних и 7 алогених (6 од 

идентичног сродног и једна од 

сродног делимично подударног даваоца) 

47 процедура криоконзервације матичних 

ћелија хематопозе периферне крви 

(141 узорак), 18 процедура 

криоконзервације фибробласта и 

моноједарних ћелија  (90 узорака) 

8 процедура прикупљања, обраде и 

криоконзервације крви пупчаника 

6 процедура прикупљања костне сржи од 

даваоца у општој анестезији једна 

процедура обраде матичних ћелија 

хематопоезе периферне крви техником 

позитивне и негативне селекције;  

- типизације ХЛА ниске резолуције за 

потребе трансплантације матичних ћелија 

и то ХЛА-А (413), ХЛА-Б (361), ХЛА-Ц 

01 

 

21.784.991,64 

RSD 

/ 
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I II III IV 
(213), ХЛА ДР Б1 (377), ДРБ3,4,5, (156), 

ДБ (214); За пацијента са листе чекања 

урађено је ХЛА ДР Б1 (104), ДРБ3,4,5, 

(61), ДБ (104); типизације ХЛА високе 

резолуције за потребе трансплантације 

матичних ХЛА-А (53), ХЛА-Б (57), ХЛА-

Ц (51), ХЛА ДР Б1 (149), ДРБ3,4,5, (24), 

ДБ (61); 288 испитивања на присуство 

антиХЛА антитела и дефеинисане 

специфичности 24 серума на ХЛА класа 1 

и 24 серума на ХЛА класа 2. Приправност 

24 ч 365 дана и непланирани 

прековремени рад  за 25 кадаверичних 

донора; 92 претраживање базе података од 

2167 типизираних давалаца РДКС;70 

претраживања  Светског регистра 

(BMDW); У РДКС се пријавило   

269  новa потенцијалнa даваo ца костне 

сржи; типизирано укупно 2167 давалаца, 

број нетипизираних давалаца је 1129; 

ажурирање података за 679  болесника, из 

51 центра за хемодијализу. У листу 

чекања за кадаверичну трансплантацију 

бубрега увршћено је 108 нових болесника, 

а скинуто (привремено или трајно) 

203 болесника  

3.2.1 Пројекат: 

Обезбеђивање 

услова за 

трансплатацију 

матичних ћелија 

хематопоезе код 

деце 

Извршено 17 трансплантација костне 

сржи и то 10 аутологних и седам алогених 

(шест од идентичног сродног и једна од 

сродног делимично подударног даваоца); 

47 процедура криоконзервације матичних 

ћелија хематопозе периферне крви 

(141 узорак); 18 процедура 

криоконзервације фибробласта и 

моноједарних ћелија  (90 узорака); 

8 процедура прикупљања, обраде и 

криоконзервације крви пупчаника; 

6 процедура прикупљања костне сржи од 

даваоца у општој анестезији; једна 

процедура обраде матичних ћелија 

хематопоезе периферне крви техником 

позитивне и негативне селекције 

01 

 

4.000.000,00 

RSD 

/ 

3.2.2 Пројекат: 

Обезбеђење 

услова за 

трансфузију и 

трансплатацију 

органа код 

одраслих 

Типизације ХЛА ниске резолуције за 

потребе трансплантације матичних ћелија 

и то ХЛА-А (413), ХЛА-Б (361), ХЛА-Ц 

(213), ХЛА ДР Б1 (377), ДРБ3,4,5, (156), 

ДБ (214); за пацијента са листе чекања 

урађено је ХЛА ДР Б1 (104), ДРБ3,4,5, 

(61), ДБ (104); типизације ХЛА високе 

резолуције за потребе трансплантације 

матичних ХЛА-А (53), ХЛА-Б (57), ХЛА-

Ц (51), ХЛА ДР Б1 (149), ДРБ3,4,5, (24), 

ДБ (61); 288 испитивања на присуство 

анти ХЛА антитела и дефеинисане 

специфичности 24 серума на ХЛА класа 1 

и 24 серума на ХЛА класа 2; приправност 

24 часа 365 дана и непланирани 

прековремени рад  за 25 кадаверичних 

01 17.784.991,64 

RSD 

/ 
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I II III IV 
донора; обављена су 92 претраживање 

базе података од 2.167 типизираних 

давалаца РДКС; 70 претраживања  

Светског регистра (BMDW); у РДКС се 

пријавило  269  новa потенцијалнa даваoца 

костне сржи; типизирано укупно 2.167 

давалаца; 1.129 нетипизираних давалаца; 

ажурирање података за 679  болесника, из 

51 центра за хемодијализу;  у листу 

чекања за кадаверичну трансплантацију 

бубрега увршћено је 108 нових болесника, 

а скинуто (привремено или трајно) 

203 болесника  

3.3 Пројекат: 

Унапређење 

квалитета рада у 

систему 

здравствене 

заштите 

23,4% домова здравља прошли процес 

акредитације; 20,2% домова здравља 

добили сертификат о акредитацији на три 

године и више; развијен унапређени оквир 

за додељивање средстава за уједначавање; 

600 здравствених радника и сарадника 

обучено да препознају потребе рањивих 

популационих група; 31 дом здравља је 

усвојило клиничке путеве; у 85% домова 

здравља имплементиран информациони 

систем; 14 невладиних организација које 

су укључене у спровођење мера 

здравствене заштите; одржано је 10 

националних стручних скупова; 10 

стручних скупова са међународним 

учешћем; број курсева континуиране 

медицинске едукације 

11 

 

01 

157.773.482,38 

RSD 

1.600.000,00 

RSD 

/ 

3.3.1 Пројекат Светске 

банке ДИЛС 

Вакцинисано је 18.795 ромске деце у 

оквиру програма ромских здравствених 

медијаторки; 23,4% домова здравља 

прошли процес акредитације; 20,2% 

домова здравља добили сертификат о 

акредитацији на три године и више; 

развијен унапређени оквир за додељивање 

средстава за уједначавање; 600 

здравствених радника и сарадника 

обучено да препознају потребе рањивих 

популационих група; 31 дом здравља је 

усвојило клиничке путеве; у 85% домова 

здравља имплементиран информациони 

систем 

11 157.773.482,38 

RSD 

/ 

3.3.2 Пројекат 

унапређења 

квалитета рада 

установа у 

Нишком округу 

Извршено је 350 обдукција на годишњем 

нивоу; 200 случајева код којих је смрт 

наступила због компликација; 250 

случајева подударности клиничке слике и 

обдукционог налаза; 100 случајева код 

којих је смрт наступила непосредно по 

пријему на лечење 

01 1.600.000,00 

RSD 

/ 

 

3.4 Пројекат: 

Подршка 

невладиним 

организацијама 

14 невладиних организација су укључене 

у спровођење мера здравствене заштите; 

едукације о превенцији, раном откривању 

и дијагностици малигних обољења – 125 

предавања; 183 организација Црвеног 

крста које спроводе промоцију здравих 

стилова живота међу младима 

01 97.176.060,14 

RSD 

/ 



 

 275 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
3.4.1 Пројекат: 

Подстицање 

активности 

стручних 

организација, 

савета и 

удружења 

14 невладиних организација су укључене 

у спровођење мера здравствене заштите; 

одржано 10 националних стручних 

скупова; 10 стручних скупова са 

међународним учешћем; број курсева 

континуиране медицинске едукације 

01 3.257.400,00 

RSD 

/ 

3.4.2 Пројекат: 

Активности 

Друштва за борбу 

против рака 

Србије и Савеза 

друштава 

Војводине за 

борбу против рака 

Одржано 125 предавања о превенцији, 

раном откривању и дијагностици 

малигних обољења; 15 група са по 300 

учесника оболелих од рака и њихових 

породица; четири штампана часописа и 10 

публикација; 793 предавања у домовима 

здравља, школама,  дружницама/одборима 

широм Републике Србије 

01 34.290.522,80 

RSD 

/ 

3.4.3 Пројекат: 

Јавна овлашћења 

поверена Црвеном 

крсту Србије 

183 организација Црвеног крста које 

спроводе промоцију здравих стилова 

живота међу младима; 183 организација 

Црвеног крста које обележавају 31. јануар; 

120 организација Црвеног крста које 

обележавају 24. март; 130 организација 

Црвеног крста које обележавају 7. Април; 

183 организација Црвеног крста које 

обележавају 31. мај; 183 организација 

Црвеног крста које обележавају 26. јун; 

400.000 одштампаних лифлета; 100 

организација Црвеног крста које су 

едуковане на тему гојазности код деце; 

250 одржаних радионица; 15000 обучених 

грађана за пружање прве помоћи; 210 

едукованих предавача и инструктора за 

прву помоћ; 60 екипа и 1000 учесника на 

такмичењу из прве помоћи; 15 група по 

300 учесника састанака за оболеле од 

рака; оснивање једне сестринске куће; 

четири одштампана часописа и 10 

публикација за оболеле од рака; 793 

предавања у домовима здравља, школама; 

одржано 10 стручних скупова на 

националном нивоу; одржано 10 стручних 

скупова са међународним учешћем 

01 59.628.137,34 

RSD 

/ 

4. Програм: 

Обезбеђење 

обавезног 

здравственог 

осигурања за лица 

без сопствених 

прихода 

Обезбеђена здравствене заштита за 

осигуранике по члану 22. Закона о 

здравственом осигурању (спречавање, 

сузбијање, рано откривање и лечење 

болести од већег медицинског значаја) 

01 

 

615.048.000,00 

RSD 

/ 

4.1 Пројекат: 

Здравствена 

заштита лица која 

се сматрају 

осигураницима по 

члану 22. став 1. 

Закона о 

здравственом 

осигурању 

Обезбеђена здравствене заштита за 

осигуранике по члану 22. Закона о 

здравственом осигурању (спречавање, 

сузбијање, рано откривање и лечење 

болести од већег медицинског значаја)  

01 

 

615.048.000,00 

RSD 

/ 

5. Програм: Изграђени и адаптирани објекти 11 14.276.452,00 / 
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I II III IV 
Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

Националног 

инвестиционог 

плана 

здравствених установа RSD 

6. Програм: 

Развој служби 

палијативног 

збрињавања у 

Републици Србији 

Сачињена једна анализа са препорукама; 

спроведене едукације у 88 домова 

здравља; адаптирано седам јединица за 

палијативно збрињавање 

01 10.385.941,99 

RSD 

/ 

7. Програм: 

Уређење Управе у 

области 

биомедицине 

Успостављена организација, оперативан и 

транспарентан и оперативан систем за 

трансплантацију органа, ћелија и ткива, 

БМПО и трансфузиолошку делатност у 

складу са законима из тих области, 

позитивним искуствима ЕУ земаља 

доступан свим пацијентима којима је 

трансплантација неопходна; развијени 

институционални капацитети за 

управљање, координацију и праћење 

система за трансплантацију органа, ткива 

и ћелија, биомедицински потпомогнутог 

оплођења и обављање трансфузиолошке 

делатности; развијени хумани капацитети 

(едуковани кадрови) за имплементацију 

свеобухватног и одрживог система 

активности на пољу биомедицине; 

успостављен функционални систем 

повезивања, сарадње и координације 

између здравствених установа које 

обављају трансплантацијску и 

трансфузиолошку делатност; подигнута 

свест јавности о значају учествовања у 

давалаштву органа као и подршка исте о 

ширењу значаја транспланационог 

програма; објављивање правилника, 

израда извештаја и образаца 

01 38.999.253,83 

RSD 

/ 

8. Програм: 

Буџетски фонд за 

финансирање 

Црвеног крста 

Србије - Јавна 

овлашћења 

поверена Црвеном 

крсту Србије 

1200 деце са инвалидитетом и њихових 

родитеља обухваћених саветовалишним 

радом; унапређење квалитета живота 300 

избегличких породица; оспособљавање 

100 младих за вршњачке едукаторе у 

програму борбе против трговине људима;  

пружена помоћ и подршка у оквиру бриге 

о старима за 1400 особа; обележено 23 

значајна светска и национална јавно-

здравствена датума путем јавних акција и 

кампања 

01 335.160.434,00 

RSD 

/ 

9. Програм за 

праћење и 

спречавање 

болести изазваних 

употребом дувана 

Смањење броја пушача међу младима и 

одраслима; повећање обухвата 

становништва превенцијом и раним 

откривањем малигних болести; 16  

опремљених здравствених установа 

медицинском опремом 

01 

 

08 

 

 

 

15 

2.139.769.802,74 

RSD 

2.774.213,57 

RSD 

 

 

5.160.586,43 

RSD 

/ 

9.1 Пројекат: Спроведене две кампање; смањење 01 6.608.907,90 / 
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I II III IV 
Активности 

Канцеларије за 

контролу дувана 

на превенцији 

болести насталих 

као последица 

пушења 

употребе дувана код становништва за 1%; 

смањење изложености становништва 

дуванском диму за 5%; проценат смањења 

броја пријема због акутног инфаркта 

миокарда 1% 

RSD 

9.2 Пројекат: 

Унапређење 

здравствене 

заштите 

обезбеђењем 

лекова и 

медицинског 

потрошног 

материјала 

Обезбеђеност лекова - цитостатика  

здравственим установама у складу са 

потребама 

 

01 534.015.437,92 

RSD 

/ 

9.3 Пројекат: 

Подршка 

спровођењу 

Националног 

програма 

онколошке 

здравствене 

заштите "Србија 

против рака" са 

превенцијом, 

раним 

откривањем и 

лечењем 

малигних тумора 

Уведене нове методе дијагностике и 

лечења карцинома; едуковано девет 

лекара; скринингом за рак дојке 

обухваћене жене старости од 50-70 

година; едуковани здравствени радници за 

увођење нових метода лечења карцинома 

скринингом за рак дебелог црева; 

обухваћени становници старости од 50-70 

година; спроведене медијске кампање 

скринингом за рак грлића материце 

обухваћене жене старости од 25-69 година 

01 

 

 

08 

 

 

 

 

15 

50.056.378,64 

RSD 

 

 

2.774.213,57 

RSD 

 

 

5.160.586,43 

RSD 

/ 

9.4 Пројекат: 

Подршка 

спровођењу 

Националног 

програма 

кардиолошке 

здравствене 

заштите 

Едуковано осам здравствених радника као 

кључни носиоци активности програма; 

спроведена медијска кампања о значају 

превенције и контроле кардиоваскуларних 

болести; унапређење лечења 

кардиоваскуларних болести; едуковани 

здравствени радници у циљу унапређења 

дијагностике и лечења увођењем нових 

метода 

01 22.534.500,38 

RSD 

/ 

9.5 Пројекат: 

Унапређење 

здравствене 

заштите 

обезбеђењем 

медицинске 

опреме за болести 

изазване 

конзумирањем 

дувана 

Обезбеђеност лекова - цитостатика  

здравственим установама у складу са 

потребама 

 

01 1.526.554.577,90 

RSD 

/ 

10. Програм: 

Развој  

интегрисаног 

болничког 

информационог 

система и 

електронске 

здравствене 

документације 

Извршене су стратешке посете 

здравственим установама; припремљена 

спецификација имплементације ХИС 

система; завршена детаљна анализа 

постојеће техничке документације о 

инфраструктури ранијег ЕХР пројекта и 

састанак са Републичким фондом за 

здравствено осигурање ради евалуације 

стања постојеће опреме 

/ / План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 2010-

2015 
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I II III IV 
 

 

Напомена: 

Национални 

програм ИПА 

2008,  Област „ 

Развој људских 

ресурса“ 

Пројекат 

финансира 

Европска унија и 

њиме управља 

Делегација 

Европске Уније у 

Републици Србији  

Укупан буџет:2,5 

мил.евра (до 

средине  

2015.године) 

11. Програм: 

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 

Укупан буџет: 6 

мил.евра (до краја 

2012. године 

Спроведена је помоћ здравственим 

установама у изради Планова за 

управљање медицинским отпадом; 

спроведено праћење рада установа и 

коришћења опреме за третман 

инфективног медицинског отпада; 

спроведено праћење и надзор над радом 

компаније Кемис, која је ангажована за 

прикупљање и извоз фармацеутског 

историјског отпада из здравствених 

установа 

/ / План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 2010-

2015 

 

12. Програм: 

Имплементација 

Националне 

стратегије за 

скрининг рака 

дојке, дебелог 

црева, грлића 

материце 

 

Напомена : 

Национални 

програм ИПА 

2009, Област „ 

Развој људских 

ресурса“ 

Пројекат 

финансира 

Европска унија и 

Спроведене едукације из скрининга 

колоноскопије, скрининга рака грлића 

материце, скрининга рака дојке; почео 

организовани скрининг рака дебелог 

црева у 18 домова здравља и седам 

општих болница и клиничких центара; 

финализиран клинички пут и протокол за 

рак дојке 

 

/ / План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 2010-

2015 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
њиме управља 

Делегација 

Европске Уније у 

Републици Србији  

Укупан буџет:6,6 

мил.евра 

Траје до јуна 

2013.године 

13. Програм: 

Имплементација 

Националне 

стратегије 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 

Укупан буџет: 1,5  

мил.евра (до 

октобра 2014. 

године) 

 

 

Извршена је процена постојећег система и 

активности на смањењу понуде и 

потражње дрога 

/ / План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 2010-

2015 

 

14. 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  

Укупан буџет:4,1 

мил.евра: 3,5 

милиона донација 

ЕУ, 600.000 евра 

из буџета 

Досадашње 

Спроведена континуирана медицинска 

едукација првог  и другог нивоа 

палијативног збрињавања, као и курс за 

социјалне раднике ; израђен је приручник 

за студенте из палијативне медицине, у 

току је извођење наставе; 

у току рад на изради свеобухватног 

модела палијативног збрињавања; 

адаптиран део јединице за палијативно 

збрињавање 

/ / План развоја 

здравствене 

заштите 

Републике 

Србије 2010-

2015 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
извршење из 

буџета РС износи:  

2 699 272,96 RSD 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

2. Министарка проф. др Зорана Михајловић 

3. Делокруг На основу члан 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Агенција за заштиту животне средине;  

Завод за заштиту природе; Јавно предузеће „Електропривреда Србије”; Јавно 

предузеће „Електромрежа Србије”, Јавно предузеће „Транснафта”, Јавно предузеће 

„Србијагас”, Нови Сад; „Сомбор Гас” д.о.о. 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”, 
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Вршац; „РОДГАС” акционарско друштво за развој, одржавање гасне мреже и 

дистирбуцију гаса Бачка Топола; Акционарско друштво за пренос и дистрибуцију гаса 

„Гас-Феромонт” из Старе Пазове; Друштвено предузеће „Нови Сад гас” за 

дистрибуцију природног гаса, одржавање и извођење из Новог Сада; Јавно комунално 
предузеће „Суботицагас”, Суботица; Јавно комунално предузеће„Чока” са п.о., Чока; 

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас”, Инђија; Јавно предузеће за 

дистрибуцију природног гаса „Гас Рума”, Рума; 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 периоду јул–децембар 2012. године предузето је низ активности ради олакшања пословања предузећа у 

области енергетике, у вези с дугогодишњим неекономским ценама електричне енергије по друштвеном 
производу и нерационалним уделом овог вида енергије у укупној финалној потрошњи енергије у Републици 

Србији.  

 Ради обезбеђења дугорочног (десетогодишњег) сигурног снабдевања тржишта Републике Србије 

природним гасом, Министарство је активно учествовало у припреми текста Споразума о испорукама природног 

гаса из Руске Федерације у Републику Србију и Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије  и  

Владе Републике Бугарске и припремило  закључке којима је Влада усвојила текстове ових аката. Споразум 

између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса потписан је 13. октобра 
2012. године, а Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске, који 

представља основу за спровођење пројекта гасовода Ниш - Димитровград–граница с Републиком Бугарском, 14. 

децембра 2012. године у Бриселу. 
У вези с реализацијом Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у 

области нафтне и гасне привреде током 2012. године извршена је докапитализација предузећа „South Stream 

Srbija” д.о.о., Нови Сад, које ће бити наручилац свих активности на реализацији пројекта „Јужни ток”. Складиште 

гаса „Банатски двор” је у потпуности у функцији складиштења природног гаса на нивоу од 450 милиона метара 

кубних, с могућношћу дневне производње до пет милиона метара кубних и капацитетом утискивања на нивоу од 

три милиона метара кубних дневно. У оквиру рафинерије Панчево, 1. новембра 2012. године пуштено је у рад 

постројење МХЦ/ДХД, чија је реализација била уговорна обавеза у складу са Уговором о куповини 51% акција 

компаније „Нафтна индустрија Србије” од стране ОАО „Гаспромњефт”. 

Министарство је представило 14. децембра 2012. године приоритетне пројекте у области енергетике и 
заштите животне средине представницима дипломатског кора у Репиблици Србији, члановима Владе, 

представницима међународних институција, пословних удружења, великог броја компанија и банака. 



 

 283 

 Током 2012. године одвијао се процес израде нове Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 

2025. године, с пројекцијама до 2030. године. На основу Препоруке Министарског савета Енергетске заједнице од 

24. септембра 2010. године (Recommendation No 2010/01 MC-EnC), Република Србија примењује Директиву 

2009/28/ЕЗ о промовисању употребе енергије из обновљивих извора енергије. На 10. министарском савету, 
одржаном 18. октобра 2012. године у Будви, усвојена је одлука (Д/2012/04/МС-ЕнЗ) којом се Републици Србији 

утврђује обавезујући удео од 27% обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије до 2020. годинe. У 

складу с наведеном одлуком, Министарство је доставило Енергетској заједници скраћени Национални акциони 
план за коришћење обновљивих извора енергије, а завршен је и Предлог интегрисаног Националног акционог 

плана Рeпублике Србије за период до 2020. године.  

 На иницијативу Републике Србије у 2011. години, покренута је израда Регионалне енергетске стратегије, 

у коју су укључене све потписнице Уговора о Енергетској заједници. Савет министара је у 2012. години усвојио 

Енергетску стратегију Енергетске заједнице. Министри су одобрили продужетак мандата Радне групе за 

Енергетску стратегију Енергетске заједнице до јуна 2013. године, односно одобрили другу фазу рада, у оквиру 

које ће се припремити предлози пројеката, евалуирати и дефинисати листа пројеката од регоионалног интереса. 

До краја 2012. године Република Србија је пријавила 28 пројеката.  

 Припремљен је концепт јавног позива за инвеститоре који су заинтересовани да граде мале 

хидроелектране на територији Републике Србије. Утврђен је садржај Споразума између Министарства и 
локалних самоуправа, којим се уређују међусобна сарадња и права и обавезе учесника у поступку информисања и 

пружања заинтересованим инвеститорима стручне помоћи за добијање енергетске дозволе, односно сагласности 

за изградњу енергетских објеката за производњу електричне енергије.  

У овом извештајном периоду, на предлог Министарства, усвојено је пет закона, а припремљена су два 

нова закона  (Закон о ефикасном коришћењу енергије и Закон о утврђивању јавног интереса и посебним 

поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт 

природног гаса „Јужни ток”) и шест нацрта закона о изменама и допунама постојећих закона. Влада је, на 

предлог Министарства, донела 78 аката (уредбе, одлуке, закључци), а Министарство је донело два прописа којима 

се разрађују поједине одредбе закона.  
У оквиру Поглавља 15 Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију 

(енергетика), на крају 2012. године није реализовано 16 прописа, а у оквиру Поглавља 27 (животна средина), није 

реализовано 10 прописа.  У оквиру 13 програма реализовани су бројни пројекти, а њихови кључни резултати  
наведени су у ТАБЕЛИ V овог извештаја. 

 Ојачани су административни/институционални  капацитети, спроведене су бројне обуке у оквиру 

пројеката у свим секторима/агенцијама и побољшано је спровођење прописа.  
 Спроведене су бројне активности билатералне и мултилатералне сарадње, попут учешћа представника 

Министарства у изради стратешких докумената, припреме мултилатералних уговора, учешћа на састанцима 

међународних организација, нарочито на састанцима Економске комисије Уједињених нација за Европу 

(UNECE), Програма Уједињених нација за животну средину и Комисије Уједињених нација за одрживи развој 

(UNCSD).  У јуну 2012. године представници Министарства учествовали су на Конференцији Уједињених нација 

за одрживи развој (Рио+20). У оквиру пратећег догађаја на маргинама конференције „Зелена економија: 

достигнућа и перспективе у Јадранско-јонском региону”  промовисана  је „Студија о зеленој економији и 

одрживом расту за Републику Србију”, која је припремљена, уз стручну и финансијску помоћ UNDP-а и UNEP-а, 

полазећи од циљева дефинисаних у основним националним стратешким документима, укључујући и Националну 
стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара, која је донета 2012. године.  

 Припремљен је Извештај о спровођењу Првог акционог плана за енергетску ефикасност Републике 

Србије за период од 2010. до 2012. године (НАПЕЕ), према коме су у овом периоду остварене уштеде на нивоу од 
63,6% планираних уштеда, што износи око 0.053 милиона тона еквивалентне нафте (Mtoe), односно око 618GWh.  

 Завршена је припрема секторског програмског документа за апсорпцију средстава из фонда Европске 

уније за ИПА 2012 под називом: ,,Јачање система заштите животне средине и климатских промена”. Започета је 

припрема истог документа за ИПА 2013 под називом: „Јачање сектора енергетике” и ,,Јачање сектора заштите 

животне средине”. Министарство је учествовало у припреми пројектне и тендерске документације за пројекте 

идентификоване у ИПА 2012 . Припремљени су: техничка документација за изградњу регионалних депонија у 

Суботици и Колубарском региону; пројекат „Припрема другог националног акционог плана енергетске 

ефикасности и развој енергетских индикатора”; предлог пројеката за билатералане донаторе „Помоћ у 

имплементацији захтева из Уговора о оснивању Енергетске заједнице у вези с правним тековинама Европске 

уније о енергетској ефикасности“ и Норвешка помоћ енергетској политици Републике Србије у области  локалног 
енергетског планирања. 

 У оквиру усаглашавања са законодавством Европске уније у области климатских промена, израђен је 

идејни пројекат за финансирање из неалоцираних средстава из ИПА 2012 ради израде Стратегије борбе против 

климатских промена, са Акционим планом, и припремљен је предлог мера за ИПА 2013 под називом:  
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„Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију емисија са ефектом стаклене баште и 

других информација од значаја за климатске промене”. Иницирана је сарадња с Федералним министарством за 

животну средину, очување природе и нуклеарну безбедност Савезне Републике Немачке. У оквиру TAIEX 

инструмента, припремљен је предлог пројекта „Техничка помоћ за припрему за транспозицију Одлуке о 
механизму мониторинга (280/2004/ЕЗ) и припрема плана хармонизације са законодавством Европске уније у 

области климатских промена” и „Изазови и прилике за транспозицију Пакета за климу и енергију Европске уније 

– пример добре праксе земље чланице Европске уније”.  
 У области енергетике донета су следећа решења: два решења о стицању статуса повлашћеног 

произвођача електричне енергије (једно на биогас, друго као когенеративно постројење); 15 решења којим су 

издате сагласности,  сходно члану 34. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС”,  бр. 57/11 , 80/11-исправка, 

93/12 и 124/12), за изградњу енергетских објеката за производњу електричне енергије снаге до 1 MW који као 

примарни енергетски ресурс користе воду; седам решења којим се издаје енергетска дозвола за изградњу 

енергетских објеката за производњу електричне енергије називне снаге од 1 MW до 10 MW; седам решења о 

стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за постројења која користе обновљиве изворе 

енергије; два решења о стицању привременог статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за 

постројења која користе обновљиве изворе енергије; 23 решења којима се издаје енергетска дозвола за 

изградњу/реконструкцију енергетских објеката; једно решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу 
енергетског објекта за складиштење нафте или деривата нафте преко 50 тона; 22 решења којим се издаје 

енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за транспорт и дистрибуцију природног гаса; три решења 

којима се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката и два решења у другостепеном управном 

поступку, у складу са чланом 190. Закона о енергетици. 

  У области животне средине донета су следећа решења: 30 решења о давању сагласности на Студије о 

процени утицаја на животну средину; 15 решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на 

животну средину; 35 решења у вези с потребама процене утицаја на животну средину. Донето је пет закључака о 

одбацивању предмета због неиспуњења услова за покретање поступка,  израђено је и 15 мишљења/инструкција у 

вези с применом Закона о процени утицаја на животну средину. Одржано је 20-ак јавних расправа поводом 
издавања сагласности на студије о процени утицаја на животну средину у јединицама локалне самоуправе. У 

вођењу поступка за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за уређаје за 

стерилизацију медицинског отпада, извршен је обилазак десет здравствених центара у Републици Србији, од тога 
пет у Београду. 

Издато је седам сагласности на извештаје о стратешкој процени утицаја, 16 мишљења о потреби израде 

стратешке процене утицаја и шест мишљења о извештајима о стратешкој процени утицаја, као и шест 
сагласности на пројекте  санације и ремедијације и 15 мишљења о потреби исправке и дораде пројеката санације 

и ремедијације. 

  Обрађено је 36 захтева за интегрисане дозволе. У области заштите од хемијског удеса достављено је 38 

извештаја о безбедности, од којих је 36 у процедури. Обављено је пет јавних расправа, пет прегледа на терену 

севесо комплекса, подигнут је ниво међуресорске и међусекторске сарадње.  

Припремљени су упитници о анализи стања у области отпадних вода у Републици Србији, намењени 

јавним комуналним предузећима и индустријском сектору, са циљем прикупљања валидних података о квалитету 

испуштених отпадних вода у реципијенте, начинима пречишћавања отпадних вода, статусу у изградњи 

постројења за пречишћавање отпадних вода, као и о потребама градова и општина у овој области. Припремљена 
је основа за реализацију пројекта „Промоција новог приступа заштити вода у Републици Србији”, уз подршку  

Мисије ОЕБС-а у Републици Србији. Пројекат обухвата презентацију уредби којима се регулише област заштите 

вода, уз сарадњу с регионалним привредним коморама Панчева, Новог Сада, Суботице, Крагујевца, Лесковца, 
Чачка, Новог Пазара, Ниша, Бора и Београда. У области заштите и унапређења квалитета ваздуха и заштите 

озонског омотача реализоване су све планиране пројектне активности.  

Обављено је 4.788 инспекцијских прегледа из области заштите животне средине од загађења, хемикалија, 

биоцида и севесо постројења, опасног и осталог отпада, природних добара и ресурса и из области опреме под 

притиском  и електроенергетике. Донето је 530 решења, поднето 109 прекршајних пријава, 20 пријава за 

привредни преступ, једна кривична пријава и 24 забране. Одређени број инспектора је сарађивао са 

антикорупцијским тимом Министарства. Ажуриран је известан број спорних предмета и обављен стални 

инспекцијски надзор над оператерима ,,загађивачима” Бор, Панчево, Прахово, Зајача, Ивањица, Осечина, и др. 

Инспекција је благовремено реаговала на увећани број пријава грађана.  

Агенција за заштиту животне средине  је израдила Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 
2011. годину, који је Влада усвојила 29. децембра 2012. године. Оцена стања животне средине базирана је на 

индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. 

Достављани су подаци за EIONET мрежу. Током циклуса извештавања 2012/2013, ниво извештавања ка ЕЕА  је 

око 72%. Национална мрежа станица за праћење квалитета ваздуха, заснована на референтним, аутоматским 
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методама мерења концентрација полутаната, током 2012. године радила је са 40 аутоматских станица, 

покривајући целу територију Републике Србије. Праћење алергених полена вршило се у оквиру државне мреже 

станица у власништву Агенције (12 клопки), а подаци су прослеђивани у европску базу података.  Подаци о 24 

алергене биљне врсте недељно се објављују на сајту Агенције. Агенција је спроводила мониторинг статуса 
површинских и подземних вода (91 профил на рекама, пет профила на језерима, 64 пиезометара и 30 узорака 

седимента – око 10.000 узорака годишње). У оквиру припреме увођења државног мониторинга квалитета 

земљишта извршено је прилагођавање постојећих лабораторијских просторија на локацији Зелено Брдо за  
примање, складиштење и припрему узорака земљишта, набављена је опрема, извршена обука техничара и 

инжењера за узорковање земљишта и извршено иницијално узорковање земљишта на 78 локалитета (укупно 100 

узорака). У Одељењу за Национални регистар извора загађења обављење су бројне активности везане за 

прикупљање, обраду и анализу података о изворима загађења. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о изменама и 

допунама Закона о 

енергетици 

Законом о изменама и допунама 

Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, број 

93/12) укинута је Агенција за 

енергетску ефикасност и 

извршене су исправке 

техничких грешака које су 

доводиле до погрешне примене 

закона. Такође је уведена 

обавеза обележавања 

(маркирања) деривата нафте у 

циљу спречавања нелегалних 

токова нафте 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

 

/ 

2.  Закон о престанку важења 

Закона о Фонду за заштиту 

животне средине 

 

Овим законом прописано је да 

престаје да важи Закон о Фонду 

за заштиту животне средине 

(„Службени гласник РС”, бр. 

72/09 и 101/11) 

 

 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију 

у области 

животне 

средине 

3.  Закон о изменама Закона о 

хемикалијама 

 

Овим законом прописано је   

увођење нових стандарда у 

управљању хемикалијама који 

ће бити остваривани преко 

Министартва енергетике, 

развоја и заштите животне 

средине 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију 

у области 

животне 

средине 

4.  Закон о изменама Закона о 

заштити од јонизујућих 

зрачења и о нуклеарној 

сигурности 

 

Овим законом прописано је  

увођење нових стандарда у 

спровођењу мера заштите од 

јонизујућих зрачења, нуклеарне 

и радијационе сигурности, 

успостављање комплексније 

регулативе али и омогућавање 

ефикасније примене закона, 

успостављање стриктног и 

целовитог надзора над изворима 

јонизујућих зрачења и 

нуклеарним објектима, 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембар 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију 

у области 

животне 

средине 
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Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
радијационим делатностима и 

нуклеарним активностима, као и 

над управљањем радиоактивним 

отпадом 

5.  Закон о изменама и 

допунама Закона о 

енергетици 

Унапређење Закона у погледу 

прецизнијег дефинисања начина 

добијања сагласности 

Министарства за изградљу мини 

хидро електрана инсталисане 

снаге до 1MW; уређује се ближе 

поступак  о издавању 

енергетских година,стицању 

привременог статуса 

повлашћеног произвођача 

електричне  енергије 

коришћењем енергије ветра и 

сунца 

Народна 

скупштина 

усвојила 

124/12 

29. децембар 

/ 

7. Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о 

заштити ваздуха 

Ствара се прецизнији правни 

основ за доношење 

подзаконских аката којима се 

уређује област емисија 

загађујућих материја у ваздух и 

поступања са супстанцама које 

оштећују озонски омотач и 

флуорованих гасова са ефектом 

стаклене баште; стварају се 

услови за бољу транспозицију 

европског законодавства кроз 

подзаконска акта која су 

изменама закона предвиђена      

У процедури,  

упућен 

29. децембра 

 

 

/ Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију 

у области 

животне 

средине 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
1.  Уредба о изменама 

Уредбе о врстама 

загађивања, 

критеријумима за 

обрачун накнаде за 

загађивање животне 

средине и обвезницима, 

висини и начину 

обрачунавања и плаћања 

накнада 

 

Члан 85. 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-УС ) и 

члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник  

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

Ближе су одређене врсте 

загађивања, критеријуми за 

обрачун накнаде за 

загађивање животне средине 

и обвезници, висина и начин 

обрачунавања и плаћања 

накнаде 

 

 

91/12 

21. септембар 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију у 

области животне 

средине 

2.  Уредба о изменама и Члан 6. став 4. Утврђене су четири нове 98/12 Национални 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
допунама Уредбе о 

одређивању зона и 

агломерација 

 

Закона о заштити 

ваздуха („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) 

агломерације у циљу 

ефикаснијег управљања 

квалитетом ваздуха и 

припреме Планова квалитета 

ваздуха на локалном нивоу 

12. октобар програм заштите 

животне 

средине; 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију у 

области животне 

средине 

3.  Уредба о утврђивању 

Годишњег програма 

мониторинга статуса 

вода за 2012. годину 

 

Члан 109. став 1. 

Закона о водама 

(„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) 

 

Утврђен је Годишњи 

програм мониторинга 

статуса вода за 2012. годину 

 

100/12 

19. октобар 

Стратегија 

управљања 

отпадом за 

период 2010 – 

2019. године 

Национални 

програм заштите 

животне средине 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

4.  Уредба о начину 

одређивања највиших и 

најнижих просечних 

цена топлотне енергије у 

грејној сезони 2012/2013 

године 

Члан 46. став 2. 

Закона о трговини 

(„Службени гласник 

РСˮ, број 53/10) и 

члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РСˮ, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/1 - 

УС и 72/12) 

Одређен је начин 

одређивања највиших и 

најнижих просечних цена 

топлотне енергије у грејној 

сезони 2012/2013 година 

101/12 

23. октобар 

/ 

5.  Уредба о измени Уредбе 

о мерама подстицаја за 

производњу електричне 

енергије коришћењем 

обновљивих извора 

енергије и комбинованом 

производњом електричне 

и топлотне енергије 

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 чланом 59. Закона 

о енергетици 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 57/11, 80/11 

– исправка и  93/12)  

Продужена  је примена 

Уредбе о мерама подстицаја 

за производњу електричне 

енергије коришћењем 

обновљивих извора енергије 

и комбинованом 

производњом електричне и 

топлотне енергије 

(„Службени гласник РСˮ, 

број 99/09)  до 28. фебруара 

2013. године 

124/12 

29. децембар 

/ 

6.  Уредба о утврђивању 

Листе категорија 

квалитета ваздуха по 

зонама и агломерацијама 

на територији Републике 

Србије за 2011. годину 

Члан 21. став 4. 

Закона о заштити 

ваздуха („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 -  

Утврђена је Листа зона и 

агломерација по 

категоријама квалитета 

ваздуха према нивоу 

загађености, а на основу 

Извештаја о стању квалитета 

ваздуха на територији 

Републике Србије за 2011. 

годину 

124/12 

29. децембар 

Национални 

програм заштите 

животне 

средине; 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију у 

области животне 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) средине 

7.  Одлука о престанку 

важења Одлуке о 

оснивању Агенције за 

хемикалије 

 

 

Члан 54. Закона о 

јавним агенцијама 

(„Службени гласник 

РСˮ, бр. 18/05 и 81/0 

5- исправка) и члан 

43. тав 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 

55/05,71/05 - 

исправка, 

101/07,65/08, 

16/11,68/12 - УС и 

72/12) 

Овом одлуком престала је да 

важи Одлука о оснивању 

Агенције за хемикалије 

(„Службени гласник РС”, 

број 78/09);даном ступања на 

снагу Закона о изменама 

Закона о хемикалијама 

престала је са радом 

Агенција за хемикалије 

 

93/12 

28.септембар 

Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију у 

области животне 

средине 

8.  Одлука о измени Одлуке 

о оснивању Јавног 

предузећа за транспорт, 

складиштење, 

дистрибуцију и трговину 

природног гаса 

Члан 4. став 2. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РСˮ, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05 - 

исправка и 123/07 - 

др. закон) 

Измењена је Одлука о 

оснивању Јавног предузећа 

за транспорт, складиштење, 

дистрибуцију и трговину 

природног гаса, у члану 4. 

став 1. 

97/12 

8. октобар 

/ 

9.  Одлука о изменама 

Одлуке о оснивању 

Националног тела за 

спровођење пројеката 

механизама чистог 

развоја 

 

Члан 50. став 5. 

Закона о заштити 

ваздуха („Службени 

гласник РС”, број 

36/09) 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 – 

УС и 72/12) 

Извршене су измене Одлуке 

о оснивању Националног 

тела за спровођење пројеката 

механизма чистог развоја, у 

тачки 3. став 1. и у тачки 6. 

101/12 

23. октобар 

/ 

10.  Одлука o утврђивању 

Енергетског биланса 

Републике Србије за 

2013. годину 

 

Члан 8. став 2. 

Закона о енергетици 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 57/11 и 80/11 

- исправка, 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) 

Утврђене су годишње 

потребе енергије, односно 

енергената које је неопходно 

обезбедити ради уредног и 

континуираног снабдевања 

потрошача  

 

122/12 

25. децембар 

/ 

11.  Закључак 

05 број: 03-5498/2012  

од 30. августа 2012. 

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 Платформа о 

одржавању регионалног 

семинара о употреби 

нуклеарне технологије за 

карактеризацију, датирање и 

чување културне баштине, 

од 4. до 6. септембра 2012. 

године, у Београду 

/ / 

12.  Закључак Члан 43. став 3. Влада се сагласила са / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
05 број: 018-850/2012-1 

од 8. септембра  2012. 

године 

 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

потребом потписивања 

Меморандума о разумевању 

о стратешком партнерству 

између Јавног предузећа 

„Електропривреда Србије”, 

Београд и  RWE AG, 

Opernplatz 1, Esen, Немачка, 

којег представља RWE 

Innogy GmbH, Gildehofstrasse 

1, Esen, Немачка, RWE 

Innogy Serbia d.o.o. , Београд, 

Француска 27, RWE 

Technology GmbH, 

Huyssenallee 12-14, Esen, 

Немачка 

13.  Закључак 

05 број: 037-5880/2012-1 

од 14. септембра 2012. 

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 - 

одлука УС и 72/12) 

Прихваћена је Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 56. 

заседању Генералне 

конференције Међународне 

агенције за атомску енергију, 

Беч, Аустрија, 17- 21. 

септембар 2012. године 

/ / 

14.  Закључак 

05 број:312-6105/2012-2 

од 20. септембра 2012. 

године 

 

Члан 164. Закона о 

енергетици 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 57/11 и 

80/11) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Прихваћен је Извештај о 

тренутној и очекиваној 

електроенергетској 

ситуацији до краја 

календарске године и мерама 

које треба предузети у циљу 

обезбеђивања услова за 

стабилно функционисање 

електроенергетског система 

и препоручено је Јавном 

предузећу „Електропривреда 

Србије” да у циљу очувања 

система стабилног 

функционисања 

електроенергетског система 

предузме активности око 

интервентног увоза 

електричне енергије у 

количини до 608 GWh у 

периоду до 31. децембра 

2012. године а у складу са 

Законом којим се уређују 

услови, начин и поступак 

прибављања  

добара и услуга 

/ / 

15.  Закључак 

 05 број:351-6330/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Влада се сагласила да 

Привредно друштво за 

дистрибуцију електричне 

енергије „Југоисток” д.о.о. 

Ниш, чији је оснивач Јавно 

предузеће „Електропривреда 

Србије”, Београд, у име и за 

рачун Републике Србије као 

власника грађевинског 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
земљишта врши права 

инвеститора на изградњи 

трансформаторске станице 

ТС 110/35/10 kV Сокобања, 

на катастарској парцели број 

1877/1 КО Сокобања 

16.  Закључак  

05 број: 312-6352/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа Стандард Ада, 

Ада  

/ / 

17.  Закључак  

05 број: 312-6355/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Акционарског 

друштва за изградњу 

гасовода и дистрибуцију гаса 

Ужице-Гас а.д, Ужице  

/ / 

18.  Закључак  

05 број: 312-6360/2012  

од 26. септембра 2012. 

године  

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштва са 

ограниченом одговорношћу 

за изградњу и одржавање 

дистрибутивне гасне мреже 

Ресава-Гас, Свилајнац 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
19.  Закључак  

05 број: 312-6357/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

дистрибуцију природног гаса 

Гас-Рума, Рума  

/ / 

20.  Закључак  

05 број: 312-6359/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

дистрибуцију природног гаса 

Срем-Гас, Сремска 

Митровица 

/ / 

21.  Закључак  

05 број: 312-6343/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа Гас 

Темерин, Темерин 

/ / 

22.  Закључак  

05 број: 312-6353/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Предузећа за 

инжењеринг и промет 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Интерклима д.о.о, Врњачка 

Бања 

23.  Закључак  

05 број: 312-6348/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Акционарског 

друштва за пренос и 

дистрибуцију гаса Гас 

Феромонт а.д. Стара Пазова  

/ / 

24.  Закључак  

05 број: 312-6344/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

  

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Предузећа у 

друштвеној својини за 

комуналне делатности 

Други-Октобар, Вршац  

/ / 

25.  Закључак  

05 број: 312-6338/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа 

Врбас Гас за дистрибуцију 

природног гаса, Врбас 

/ / 



 

 293 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
(„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: 312-6354/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Привредног друштва 

за производњу и промет Boss 

Petrol d.o.o, Стари Трстеник-

Трстеник  

/ / 

27.  Закључак  

05 број: 312-6350/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа Градитељ 

Србобран, из Србобрана  

/ / 

28.  Закључак  

05 број: 312-6342/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштвеног 

предузећа Нови Сад-Гас за 

дистрибуцију гаса, 

одржавање и извођење, Нови 

Сад 

/ / 

29.  Закључак  Члан 8. став 4. Усвојен је текст Анекса / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
05 број: 312-6351/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

  

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне 

енергије Топлана Шабац, 

Шабац 

30.  Закључак  

05 број: 312-6361/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Привредног друштва 

за дистрибуцију гаса 

Лозница-Гас д.о.о. у 

мешовитој својини, Лозница  

/ / 

31.  Закључак  

05 број: 312-6347/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштва са 

ограниченом одговорношћу 

Сомбор-Гас за изградњу 

гасовода и дистрибуцију 

природног гаса, Сомбор  

/ / 

32.  Закључак  

05 број: 312-6345/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

  

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Родгас а.д. за развој, 

одржавање гасне мреже и 

дистрибуцију гаса, Бачка 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Топола  

33.  Закључак  

05 број: 312-6349/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа Суботицагас, 

Суботица 

/ / 

34.  Закључак  

05 број: 312-6356/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

  

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштва са 

ограниченом одговорношћу 

за дистрибуцију природног 

гаса Гас, Бечеј 

/ / 

35.  Закључак  

05 број:312-6362/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

комунално-стамбене послове 

Комуналац, Нови Бечеј  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

36.  Закључак  

05 број: 312-6346/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекс а 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштвено јавно 

комуналног предузећа 

Полет, Пландиште 

/ / 

37.  Закључак  

05 број: 312-6341/2012  

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

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 на траси 

магистралних гасовода МГ 9, 

МГ 10 И МГ 11 

/ / 

38.  Закључак  

05 број: 312-6339/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен је текст Анекса 

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 на територији 

општина Александровац и 

Лучани  

/ / 

39.  Закључак  

05 број: 312-6358/2012  

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

Усвојен је текст Анекса 

Уговора о поверавању 

/ / 
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Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
од 26. септембра 2012. 

године 

 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

дистрибуцију гаса Ингас, 

Инђија 

40.  Закључак  

05 број:361-6549/2012  

од 4. октобра 2012. 

године 

 

Члан 82. став 9. 

Закона о јавној 

својини („Службени 

гласник РС”, број 

72/11) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Влада се сагласила да се 

изврши размена права 

коришћења на 

непокретностима и пренос 

права коришћења на 

непокретностима-пословном 

простору у Пословној згради 

Привредног друштва за 

дистрибуцију електричне 

енергије „Електровојводина” 

Нови Сад, између корисника 

средстава у државној својини 

Јавног предузећа 

„Електромрежа Србије” 

Београд и Привредног 

друштва „Електровојводина” 

д.о.о, Нови Сад, чији је 

оснивач Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије” 

/ / 

41.  Закључак  

05 број: 023-6487/2012  

од 4. октобра 2012. 

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 

учешћу делегације 

Републике Србије на 

Kонференцији Уједињених 

нација о одрживом развоју, 

Рио де Жанеиро, 

Федеративна Република 

Бразил, 20-22. јун 2012. 

године 

/ / 

42.  Закључак  

05 број: 401-657/2012-1 

од 4. октобра 2012. 

године 

 

 

 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 и 93/12) 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)  

Усвојен је Програм о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама за период 

октобар – децембар 2012. 

године  

/ / 

43.  Закључак  Члан 11. Закона о Утврђена је Основа за / / 
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Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
05 број:018-01-6699/2012  

од 4. октобра 2012. 

године 

  

 

 

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, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12)  

 

закључивање Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

Федерације о испорукама 

природног гаса из Руске 

Федерације у Републику 

Србију и текст Протокола 

уз Споразум између Владе 

Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о 

испорукама природног гаса из 

Руске Федерације у Републику 

Србију и усвојен је текст 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о 

испорукама природног гаса 

из Руске Федерације у 

Републику Србију и текст 

Протокола уз Споразум 

између Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

Федерације о испорукама 

природног гаса из Руске 

Федерације у Републику 

Србију 

44.  Закључак  

05 број: 312-6773/2012  

од 10. октобра 2012. 

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) 

Влада се упознала са 

потребом имплементације 

Директиве 2009/119/ЕЗ у 

законодавство Републике 

Србије сагласно Уговору о 

оснивању Енергетске 

заједнице између Европске 

заједнице и Републике 

Албаније, Републике 

Бугарске, Босне и 

Херцеговине, Републике 

Хрватске, Бивше 

Југословенске Републике 

Македоније, Републике Црне 

Горе, Румуније, Републике 

Србије и привремене мисије 

Уједињених нација на 

Косову у складу сам 

Резолуцијом 1244 Савета 

безбедности Уједињених 

нација („Службени гласник 

РС”, број 62/06) и обавезама 

које настају за Републику 

Србију њеном 

имплементацијом 

/ / 

45.  Закључак  

05 број: 312-6808/2012-1 

од 10. октобра 2012. 

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 

Нацртом енергетске 

стратегије Енергетске 

заједнице 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) 

46.  Закључак  

05 број: 312-6807/2012 од 

10. октобра 2012. 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) 

Влада се упознала са 

Нацртом одлуке Савета 

министара Енергетске 

заједнице о примени 

Директиве 2009/28/ЕЗ и 

изменама и допунама члана 

20. Уговора о оснивању 

Енергетске заједнице, које 

Савет министара доноси на 

основу члана 100. овог 

уговора 

/ / 

47.  Закључак  

05 број: 312-6809/2012 -1 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Влада се упознала са 

Нацртом одлуке Савета 

министара Енергетске 

заједнице о имплементацији 

Уредбе (ЕЗ) бр. 1099/2008 од 

22. октобра 2008. о 

енергетској статистици и 

Директиве 2008/92/ЕЗ од 22. 

октобра 2008. у вези 

процедуре Заједнице за 

побољшање 

транспарентности цена гаса 

и електричне енергије, у 

складу с Уговором о 

оснивању Енергетске 

заједнице између Европске 

заједнице и Републике 

Албаније, Републике 

Бугарске, Босне и 

Херцеговине, Републике 

Хрватске, Бивше 

Југословенске Републике 

Македоније, Републике Црне 

Горе, Румуније, Републике 

Србије и привремене мисије 

Уједињених нација на 

Косову у складу са 

Резолуцијом 1244 Савета 

безбедности Уједињених 

нација („Службени гласник 

РС”, број 62/06)  

/ / 

48.  Закључак  

05 број: 037-6811/2012 

од 10. октобра 2012. 

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 Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 10. 

састанку Савета министара 

Енергетске заједнице, Будва, 

Црна Гора, 18. октобар 2012. 

годи 

/ / 

49.  Закључак  

05 број:351-6779/2012  

од 18. октобра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

Влада се сагласила да 

Привредно друштво 

„Термоелектране Никола 

Тесла” д.о.о. Обреновац чији 

је оснивач Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије”, у 

име и за рачун Републике 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) Србије, као власника 

грађевинског земљишта, 

врши права инвеститора и 

извођење радова на изградњи 

постројења за 

одсумпоравање димних 

гасова у Термоелектрани 

„Никола Тесла А” на кат. 

парц. бр. 1934 и 1935 

уписаним у лист 

непокретности број 697 КО 

Уровци и кат. парц. бр. 

2065/1 уписаној у лист 

непокретности број 630 КО 

Кртинска и да се 

инвеститорска права из овог 

закључка врше до завршетка 

радова на изградњи 

предметних објеката, 

односно до дана 

правоснажности употребне  

50.  Закључак 

05 број: 021-6510/2012-1 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Престало је правно дејство 

Одлуке Владе о усвајању 

Предлога одлуке о престанку 

важења Одлуке о оснивању 

Агенције за заштиту од 

јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурност Србије 

(„Службени гласник РС”, 

број 76/09), разматране на 

седници Владе, одржане 14. 

септембра 2012. године и 

обустављен је поступак 

реализaције наведене одлуке 

Владе  

 

/ Национална 

Стратегија 

Републике 

Србије за 

апроксимацију у 

области животне 

средине 

51.  Закључак  

05 број: 401-6901/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

 

 

 

Члан 5. Закона о 

изменама и допунама 

Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину 

(„Службени гласник 

РС”, број 93/12) 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)  

Усвојен је Програм о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама за 2012. 

годину, која су намењена за 

финансирање Завода за 

заштиту природе Србије, за 

период октобар-децембар 

2012. године 

/ / 

52.  Закључак 

05 број: 401-6902/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

 

 

 

Члан 5. Закона о 

изменама и допунама 

Закона о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину 

(„Службени гласник 

РС”, број 93/12) и 

Усвојен је програм о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама за 2012. 

годину, која су намењена за 

/ / 
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Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 

– исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12)  

финансирање Агенције за 

заштиту од јонизујућих 

зрачења и нуклеарну 

сигурност Србије, за период 

октобар-децембар 2012. 

године 

53.  Закључак  

05 број: 351-7262/2012  

од 25. октобра 2012. 

године 

 

члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Влада се сагласила да 

Привредно друштво за 

дистрибуцију електричне 

енергије „Југоисток” д.о.о. 

Ниш чији је оснивач Јавно 

предузеће „Електропривреда 

Србије”, у име и за рачун 

Републике Србије, као 

власника грађевинског 

земљишта, врши 

инвеститорска права  на 

изградњи комплекса 

„Југоисток” у радној зони 

„Север” на кат. парц. бр. 

43/20 и 43/21 уписаним у 

Лист непокретности број 

1490 КО Ниш Црвени Крст и 

да се инвеститорска права из 

овог закључка врше до 

завршетка радова на 

изградњи предметних 

објеката, односно до дана 

правоснажности употребне 

дозволе 

/ / 

54.  Закључак  

05 број: 312-7029/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 

стању уређености услова, 

начина и обезбеђивања 

континуитета снабдевања 

топлотном енергијом, 

правима и обавезама 

дистрибутера топлотне 

енергије, правима и 

обавезама купаца топлотне 

енергије, тарифног система, 

издавања лиценци, 

доношења тарифних ставова 

и давања сагласности на 

цену топлотне енергије и 

Влада је задужила  

Министарство енергетике, 

развоја и заштите животне 

средине да у оквиру своје 

надлежности предузме све 

неопходне мере како би 

јединице локалне самоуправе 

у што краћем року могле да 

уподобе своја акта ради 

уједначавања техничких 

правила о раду 

дистрибутивног система 

/ / 
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датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
топлотне енергије, услова и 

начина снабдевања 

топлотном енергијом, као и 

тарифни систем 

55.  Закључак  

05 број: 48-6547/2012 од 

2. новембра 2012. 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) 

Усвојен је Нацрт споразума о 

финансирању између KfW, 

Франкфурт на Мајни и 

Републике Србије на износ 

од 300.000 евра за Пројекат: 

„Подстицање коришћења 

обновљивих извора енергије 

- развој тржишта биомасе у 

Србији” 

/ / 

56.  Закључак  

05 број: 312-7493/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа „7. октобар”, Нови 

Кнежевац 

/ / 

57.  Закључак  

05 број 312-7490/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа „Градска 

топлана”, Зрењанин  

/ / 

58.  Закључак  

05 број: 312-7491/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштва за 

изградњу и одржавање 

гасовода и дистрибуцију гаса 

Беогас д.о.о, Београд 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

59.  Закључак  

05 број: 312-7496/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

послове дистрибуције гаса 

Ковин-Гас, Ковин 

/ / 

60.  Закључак  

05 број: 312-7495/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа Београдске 

електране, Нови Београд  

/ / 

62. Закључак  

05 број: 312-7494/2012 

 од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Мешовитог 

предузећа за производњу, 

изградњу и промет ЛП – 

ГАС д.о.о, Београд-Нови 

Београд 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) 

63. Закључак  

05 број: 312-7499/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавно комуналног 

предузећа Чока са п.о, Чока 

/ / 

64. Закључак  

05 број: 312-7492/2012  

од 2. новембра 2012. 

године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Друштва са 

ограниченом одговорношћу 

Сигас д.о.о, Пожега 

/ / 

65. Закључак  

05 број: 312-7497/2012 од 

2. новембра 2012. године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Јавног предузећа за 

дистрибуцију гаса и 

инсталатерске радове Елгас, 

Сента 

/ / 

66. Закључак 

05 број: 312-7498/2012 од 

2. новембра 2012. године 

 

Члан 8. став 4. 

Закона о јавним 

предузећима и 

обављању 

делатности од 

Усвојен je текст Анекса 

Уговора о поверавању 

обављања делатности од 

општег интереса између 

Владе и Акционарског 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
општег интереса 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 25/00, 25/02, 

107/05, 108/05-

исправка и 123/07-др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

друштва за занатско-

инсталатерске послове 

Слога, Кањижа 

67. Закључак  

05 број: 037-7414/2012 

од 2. новембра 2012. 

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 Платформа за 

учешће представника 

Републике Србије на 24. 

састанку земаља чланица 

Монтреалског протокола о 

супстанцама које оштећују 

озонски омотач, Женева, 

Швајцарска, 12-16. новембар 

2012. године 

 

/ / 

68. Закључак 

05 број: 153-7769/2012 

од 8. новембра 2012. 

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 Платформа о 

одржавању регионалног 

тренинг курса о пуштању у 

рад и контроли квалитета 

система за планирање 

радиотерапије, у Сремској 

Каменици од 14. до 18. 

новембра 2012. године  

/ / 

69. Закључак  

05 Број: 48-7601/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

 

 

 

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 

Усвојен је текст Анекса 

Споразума о финансирању 

од 14. децембра 2011. године 

између KfW, Франкфурт на 

Мајни (KfW) и Републике 

Србије (Прималац) на износ 

од 2.000.000 евра за 

Програм: „Рехабилитација 

система даљинског грејања у 

Србији - Фаза IV”- Пратеће 

мере, и усвојен је текст 

Анекса Посебног споразума 

уз Споразум о финансирању 

од 14. децембра 2011. године 

/ / 

70. Закључак  

05 број: 023-7847/2012  

од 16. новембра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

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 

„Електропривреда Србије” у 

складу са Законом о 

енергетици утзврђене су 

обавезе правног раздвајања 

делатности дистрибуције 

електричне енергије и 

управљања дистрибутивним 

системом и рокови отварања 

тржишта електричне 

енергије као и рок до када ће 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
Влада одредити јавног 

снабдевача  

71. Закључак  

05 број: 037-8273/2012 

од 28. новембра 2012. 

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-

одлука УС и 72/12) 

Прихваћена је Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 

Конференцији Уједињених 

нација о промени климе, 26. 

новембар - 7. децембар 2012. 

године, Доха, Катар  

/ / 

72. Закључак  

05 број: 037-8493/2012 

од 28. новембра 2012. 

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-

одлука УС и 72/12) 

Прихваћена Платформа за 

учешће делегације 

Републике Србије на 11. 

заседању конференције 

чланица Конвенције о 

биолошкој разноврсности, 

(8-19. октобар 2012. године) 

и 6. седници конференције 

чланица Картагена 

протокола о биолошкој 

сигурности (1-5. октобар 

2012. године), Хајдерабад, 

Индија 

/ / 

73. Закључак  

05 број: 401-8086/2012-1 

од 28. новембра 2012. 

године 

 

 

 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник PC”, бр. 

101/11 и 93/12) 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)  

Усвојен је Програм о допуни 

Програма о распореду и 

коришћењу средстава 

субвенција јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама за период 

октобар - децембар 2012. 

године, усвојен Закључком 

Владе 05 Број: 401-

6657/2012-1 од 4. октобра 

2012. године 

/ / 

74. Закључак  

05 број: 018-9037/2012-1 

од 13. децембра 2012. 

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) 

Усвојен је текст 

Меморандума о разумевању 

(МР) Пројекта гасне 

интерконекције између 

Србије и Бугарске  

/ / 

75. Закључак 

05 број: 018-9120/2012  

од 13. децембра 2012. 

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) 

Усвојен је текст Споразума о 

пројекту између Владе 

Републике Србије и Владе 

Швајцарске Конфедерације и 

Града Београда, о пружању 

финансијске помоћи у виду 

донације за пројекат 

Комбинована топлана и 

електрана (КТЕ) у Падинској 

Скели која за гориво користи 

биомасу 

/ / 

76. Закључак  

05 број: 401-9198/2012-2 

од 29. децмебра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о 

буџету („Службени 

гласник Републике 

Србије” бр. 114/12) и 

Усвојен Програм о 

распореду и коришћењу 

средстава субвенција Јавним 

нефинансијским 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
 члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(,,Службени гласник 

Републике Србије” 

бр. 55/05,71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

предузећима и 

организацијама за период 

јануар-децембар 2013. 

године 

77. Закључак  

05 број: 338-9744/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Влада је препоручила Јавном 

предузећу „Србијагас” Нови 

Сад да цене из Решења о 

одређивању снабдевача који 

ће снабдевати јавне 

снабдеваче природним гасом 

и резервног снабдевача које 

је донела Влада 05 Број: 312-

9747/2012 од 29. децембра 

2012. године за друге јавне 

снабдеваче примени од 1. 

фебруара 2013. године и 

препоручила је и ЈП 

„Србијагас” Нови Сад, као 

јавном снабдевачу, да цене 

за крајње купце из категорије 

I, група: домаћинства, које 

буду формиране на основу 

цена из Решења о 

одређивању снабдевача који 

ће снабдевати јавне 

снабдеваче природним гасом 

и резервног снабдевача које 

је донела Влада 05 Број: 312-

9747/2012 од 29. децембра 

2012. године примени од 1. 

фебруара 2013. године 

/ / 

78. Закључак  

05 број: 037-9480/2012 

од 29. децембра 2012. 

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 

учешћу делегације 

Републике Србије на 56. 

заседању Генералне 

конференције Међународне 

агенције за атомску енергију, 

Беч, Аустрија, 17. – 21. 

септембар 2012. године  

/ / 

79. Закључак  

05 број: 353-01-

9612/2012 

од 29. децембра 2012. 

године 

 

Члан 76. став 1. 

Закона о заштити 

животне средине 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 135/04, 

36/09, 36/09 – др. 

закон и 72/09 – др. 

закон) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

(„Службени гласник 

PC”, бр. 55/05, 71/05 

– исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

Прихваћен је Извештај о 

стању животне средине у 

Републици Србији за 2011. 

годину 

/ / 
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о измени Правилника 

о техничким и другим захтевима 

за течни нафтни гас  

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник PC”, број 36/09)  

/ 123/12 

28. децембар 

2.  Правилник о техничким и 

другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла  

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник PC”, број 36/09)  

/ 123/12 

28. децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1. Програм: 

Обезбеђење сигурности 

снабдевања 

електричном енергијом 

енергетским објекатима 

за производњу 

електричне енергије 

Спроведене су поједине фазе 

тендерске процедуре; 

потписан је финансијски 

споразум са Европском 

комисијом; усвојен је Закон о 

потрврђивању зајма за кредит 

KfW ; започета је реализација 

пројекта; измењен је систем за 

транспорт пепела и шљаке 

Термоелектране Никола Тесла 

А; завршена је ревитализација 

Термоелектране Костолац Б2; 

Народна скупштина Републике 

Србије је ратификовала Уговор 

о зајму доношењем Закона о 

његовом потврђивању 29. 

фебруара 2012. године 

(,,Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори” 

број 1/12) 

11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

04 

2.970.710.600 

RSD 

(344.630.000 

USD) 

 

 

76.065.300.000 

RSD 

(669.000.000 

EUR) 

 

4.019.295.000 

RSD 

 (35.350.000 

EUR) 

 

1.901.760.000 

RSD 

(16.800.000 

EUR) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.1. Пројекат: 

Термоелектрана-топлана 

Нови Сад, 450 MWe+300 

MWt 

Спроведене су поједине фазе 

тендерске процедуре 

11 54.576.000.000 

RSD 

(480.000.000 

EUR) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.2. Пројекат: 

Ревитализација 

Хидроелектране 

Зворник 

Спроведене су поједине фазе 

тендерске процедуре 

11 7.924.000.000 

RSD 

(70.000.000 

EUR) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.3. Пројекат: Потписан је финансијски 06 1.850.820.000 Програм 
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Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

Смањење емисије из 

Термоелерктране 

Никола Тесла А3 и 

Термоелектране Морава 

споразум са Европском 

комисијом 

 

 

 

 

 

04 

RSD 

(16.350.000 

EUR), 

 

430.160.000 

RSD 

(3.800.000 

EUR) 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.4. Пројекат: 

Унапређење технологије 

експлоатације у 

Рударском басену 

Колубара у циљу 

повећања ефикасности 

термоелектране и 

смањења утицаја на 

животну средину 

Усвојен је Закон о 

потрврђивању зајма за кредит 

KfW ; започета је реализација 

пројекта 

11 8.376.800.000 

RSD 

 (74.000.000 

EUR) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.5. Пројекат: 

Измена система за 

транспорт пепела и 

шљаке Термоелектране 

Никола Тесла А 

Измењен је систем за транспорт 

пепела и шљаке Термоелектране 

Никола Тесла А 

11 

 

 

 

 

 

04 

 

5.116.500.000 

RSD 

(45.000.000 

EUR), 

 

1.478.100.000 

RSD 

 (13.000.000 

EUR) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

1.6. Пројекат: 

Ревитализација 

Термоелектране 

Костолац Б1, Б2; 

одсумпоравање 

Термоелектране 

Костолац Б1, Б2; 

изградња речног 

терминала и пруге 

Завршена је ревитализација 

Термоелектране Костолац Б2; 

Народна скупштина Републике 

Србије је ратификовала Уговор 

о зајму доношењем Закона о 

његовом потврђивању 29. 

фебруара 2012. године 

(,,Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори” 

број 1/12) 

11 2.970.710.600 

RSD 

(344.630.000 

USD) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

2. Програм: 

Обезбеђење сигурног, 

поузданог рада, развоја 

преносног система и 

повезивање са 

преносним системима 

других држава 

Урађена је комплетна  

инвестиционо-техничка 

документација и започети су 

грађевински радови 

06 

 

2.160.300.000 

RSD 

 (19.000.000  

EUR) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

2.1. Пројекат: 

Изградња 

трансформаторске 

станице 400/110 кВ 

Врање 4 

Урађена је комплетна 

инвестиционо-техничка 

документација и започети су 

грађевински радови 

06 

 

2.160.300.000 

RSD 

 

(19.000.000  

EUR) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012.године 

3. Програм: 

Унапређење, 

управаљање и 

планирање енергетских 

ресурса 

Завршена је прва фаза пројекта 

Развијање  енергетског 

менаџмента информационог 

система ИМИС; спроведена је 

јавна набавка  за ангажовање 

консултанта за израду подлога у 

области топлотне енергије, 

01 

 

 

 

05 

 

 

9.791.510 RSD 

 

 

59.185.490 

RSD 

 (591,500 

YEN) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 
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Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

обновљивих извора енергије и 

заштите животне средине и за 

израду нове Стратегије развоја 

енергетике Републике Србије до 

2025, са пројекцијама до 2030 

године - фаза 2; припремљени 

су коначни извештаји за 

наведене области и одобрен је 

други извештај од одбора за 

управљање пројектом; стажиста 

из Јапана окончала стажирање  

 

 

 

 

06 

 

 

 

39.795.000 

RSD 

 (350.000 

EUR) 

2012. године 

 

3.1. Пројекат: 

Развијање  енергетског 

менаџмента кроз 

информациони систем 

ИМИС (ГИС база 

података) 

 

Дефинисан је дизајн и 

програмирана је апликација 

01 

 

 

06 

3.178.130 RSD 

 

39.795.000 

RSD 

(350.000 

EUR) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012. године 

3.2. Пројекат: 

Израда Стратегије 

развоја енергетике 

Републике Србије до 

2025. године, са 

пројекцијама до 2030. 

године 

 

Спроведена је јавна набавка  за 

ангажовање консултанта за 

израду подлога у области 

топлотне енергије, обновљивих 

извора енергије и заштите 

животне средине - фаза 2; 

припремљени су коначни 

извештаји за наведене области; 

одобрен је други извештај од 

одбора за управљање пројектом 

01 4.849.800 RSD 

 

/ 

3.3. Пројекат: 

Одржавање енергетског 

информационог система 

Спроведена је јавна набавка 01 1.763.580 RSD 

 

/ 

3.4. Пројекат: 

Реализација Глобалног 

програма стажирања 

иницирана од стране 

Министарства 

економије, трговине и 

индустрије Јапана    

Стажиста из Јапана окончала је 

стажирање 

05 59.185.490 

RSD 

 (591,500 YEN) 

 

 

/ 

4. Програм: 

Повећање енергетске 

ефикасности 

Започете су процедуре за 

набавку опреме и услуга;.  

реализована је једна мала 

набавка котла и пратеће опреме 

за Топлану Неготин и пуштен  у 

рад у октобру 2012. године; 

изграђен је нови енергетски 

систем у оквиру комплекса 

Клиничког центра Ниш; 

извршена је енергетска санација 

укупно шест болничких зграда у 

здравственим центрима широм 

Републике Србије (Сента, 

Врбас, „Селтерс“ Младеновац, 

Чачак, Врњачка Бања, и 

Јагодина); Извршена је 

енергетска санација укупно 13 

школских зграда у општинама 

широм Републике Србије 

(Јагодина, Грљан, Буково, 

01 

 

 

 

11 

7.945.891 

RSD 

 

 

831.172.000 

RSD 

 

Стратегија развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године; 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период 2006-2012 
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Врњачка Бања, Ужице, Севојно, 

Лучани, Пријепоље, Прибој, 

Сјеница, Пожега, Мајданпек, 

Ариље); извршена је енергетска 

санација укупно четири објеката 

у оквиру установа социјалног 

старања широм Републике 

Србије (Панчево, Крагујевац, 

Тутин, Ветерник); израђен је 

Главни пројекат нових 

енергетских система и 

прибављене су грађевинске 

дозволе за извођење радова у 

оквиру комплекса Здравственог 

центра у Сурдулици и у 

Основној школи „Бранко 

Радичевић“ у Прибоју;  

припремљен је извештај о 

спровођењу Националног 

акционог плана за енергетску 

ефикаснот (НПЕЕ), упитници за 

прикупљање података и ексел 

алат за праћење и верификацију 

мера уштеде енергије са 

упутством, предлог ревизије 

НПЕЕ, препоруке за израду 

другог НПЕЕ и пројектни 

задатак за успостављање ИТ 

система за праћење НПЕЕ 

4.1. Пројекат: 

Рехабилитација система 

даљинског грејања у 

Републици  Србији - 

Фаза IV 

Започете су процедуре за 

набавку опреме и услуга;.  

реализована је једна мала 

набавка котла и пратеће опреме 

за Топлану Неготин и пуштен у 

рад у октобру 2012. године 

 

 

01 5.745.891 RSD 

 

Стратегија развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године; 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период 2006-2012 

4.2. Пројекат: 

Енергетска ефикасност у 

Републици Србији 

Изграђен је нови енергетски 

систем у оквиру комплекса 

Клиничког центра Ниш; 

извршена је енергетска санација 

укупно шест болничких зграда у 

Здравственим центрима широм 

Републике Србије (Сента, 

Врбас, „Селтерс“ Младеновац, 

Чачак, Врњачка Бања, и 

Јагодина); извршена је 

енергетска санација укупно 13 

школских зграда у општинама 

широм Републике Србије 

(Јагодина, Грљан, Буково, 

Врњачка Бања, Ужице, Севојно, 

Лучани, Пријепоље, Прибој, 

Сјеница, Пожега, Мајданпек, 

Ариље); извршена је енергетска 

11 831.172.000 

RSD 

 

Стратегија развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године; 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период 2006-2012 
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санација укупно четири објекта 

у оквиру установа социјалног 

старања широм Републике 

Србије (Панчево, Крагујевац, 

Тутин, Ветерник); израђен је 

Главни пројекат нових 

енергетских система и 

прибављене су грађевинске 

дозволе за извођење радова у 

оквиру комплекса Здравственог 

центра у Сурдулици  и у 

Основној школи „Бранко 

Радичевић“ у Прибоју  

4.3. Пројекат: 

Ревизија првог 

Националног акционог 

плана енергетске 

ефикасности 

Припремљен је извештај о 

спровођењу Националног 

акционог плана за енергетску 

ефикаснот (НПЕЕ), упитници за 

прикупљање података и ексел 

алат за праћење и верификацију 

мера уштеде енергије са 

упутством, предлог ревизије 

НПЕЕ, препоруке за израду 

другог НПЕЕ и пројектни 

задатак за успостављање ИТ 

система за праћење НПЕЕ 

01 2.200.000 RSD 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012. године 

5. Програм: 

Подстицање производње 

електричне, топлотне и 

расхладне енергије из 

обновљивих извора 

Израђене су три претходне 

студије изводљивости за 

коришћење геотермалне 

енергије на три локације  у 

Републици Србији: Богатић, 

Матарушка бања и Врбас и дат 

је предлог акционог плана за 

веће коришћење геотермалне 

енергије у Републици Србији; 

урађен је извештај о процени 

потенцијала комбиноване 

производње топлотне и 

електричне енергије у 

Републици Србији; припремљен 

је и предложен сет техничких, 

економских и правних мера и 

подстицаја за унапређење 

комбиноване производње 

топлотне и електричне енергије; 

урађене су студије претходне 

оправданости за постројења за 

комбиновану производњу 

топлотне и електричне енергије 

у Панчеву, Крушевцу и Руми уз 

навођење јасних показатеља 

економске и финансијске 

изводљивости пројеката; 

припремљени су пројектни 

задаци и ангажована је 

консултантска фирма IFC  која 

је доставила подлоге за 

припрему  сета подазаконских 

аката  за подстицање 

производње електричне енергије 

06 

 

 

 

 

 

 

05 

159.180.000 

RSD 

(1.400.000 

EUR) 

 

 

 

9.482.000 

RSD 

(110.000 USD) 

 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012. године 
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коришћењем обновљивих 

извора енергије   

5.1. Пројекат: 

Промоција обновљивих 

извора енергије и 

енергетске ефикасности 

у оквиру компоненте 

два пројекта Одрживи 

развој у сектору 

енергетике  

Израђене су три претходне 

студије изводљивости за 

коришћење геотермалне 

енергије на три локације  у 

Републици Србији: Богатић, 

Матарушка бања и Врбас и дат 

је предлог акционог плана за 

веће коришћење геотермалне 

енергије у Републици Србији;  

урађен је извештај о процени 

потенцијала комбиноване 

производње топлотне и 

електричне енергије у 

Републици Србији; припремљен 

је и предложен сет техничких, 

економских и правних мера и 

подстицаја за унапређење 

комбиноване производње 

топлотне и електричне енергије; 

урађене су студије претходне 

оправданости за постројења за 

комбиновану производњу 

топлотне и електричне енергије 

у Панчеву, Крушевцу и Руми уз 

навођење јасних показатеља 

економске и финансијске 

изводљивости пројеката 

06 159.180.000 

RSD 

 (1.400.000 

EUR) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012. године 

5.2. Пројекат: 

Коришћење обновљивих 

извора енергије у 

области производње 

електричне енергије

   

Припремљени су пројектни 

задаци и ангажована је 

консултантска фирма IFC  која 

је доставила подлоге за 

припрему  сета подазаконских 

аката  за подстицање 

поризводње електричне енргије 

коришћењем обновљивих 

извора енергије 

05 9.482.000 

RSD 

 (110.000,00 

USD) 

Програм 

остваривања 

Стратегије развоја 

енергетике 

Републике Србије 

до 2015. године, за 

период од 2007. до 

2012. године 

6. Програм: 

Заштита биодиверзитета 

Урађено је сабирање података о 

активности и предаторској 

успешности вукова и подигнута 

су два хранилишта за 

контролисану прехрану вукова; 

утврђено је да су ушате шеве 

Републике Србије генетички 

веома сличне са Македонским, 

Турским и Кавкаским 

примерцима, а разликују се од 

северних популација; 

направљено је 25 клопки за 

хватање ушатих шева 

01 2.746.000 RSD 

 

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 

6.1. Пројекат: 

Развијање и примена 

мониторинг везе за 

очување и управљање 

Урађено је сабирање података о 

активности и предаторској 

успешности вукова и подигнута 

су два хранилишта за 

01 1.746.000 RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 
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документ 
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бр. 

I II III IV 

популације вука (Canis 

lupus) у Републици 

Србији 

контролисану прехрану вукова  Стратегија 

биолошке 

разноврсности 

Републике Србије 

за период од 2011. 

до 2018. године; 

 

Национална 

Стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

6.2. Пројекат: 

Стање и анализа 

популације ушате шеве 

(Еremophila alpestris ) у 

Републици Србији 

Утврђено је да су ушате шеве 

Републике Србије генетички 

веома сличне са Македонским, 

Турским и Кавкаским 

примерцима а разликују се од 

северних популација; 

направљено је 25 клопки за 

хватање ушатих шева 

01 1.000.000 RSD 

 

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 

7. Програм: 

Праћење стања и 

мониторинг чинилаца 

животне средине 

Успостављен је јединствени 

систем праћења и контроле 

степена загађења ваздуха и 

одржавања базе података о 

квалитету ваздуха; прикупљени 

су подаци о квалитету воде, 

седимента и хидробионата 

Великог бачког канала и 

латералних канала I-61, I-64 и 

КЦ-III;сатне вредности 

концентрација загађујућих 

материја са 40 АМСКВ су 

примљене, ажуриране и 

архивиране; урађене су теренске 

и лабораторијске  калибрације 

гас-анализатора; прикупљени су  

филтер узорци са 12 мерних 

места за гравиметријско 

одређивање концентрација 

РМ10 и урађене анализе на 

садржај тешких метала; 

прикупљени су подаци са 12 

станица за мерење алергеног 

полена; урађене су припреме за 

надзор АТС-а; настављена је 

реконструкција и изградња 

Националне лабораторије на 

локацији Руже Јовановића 27а; 

одржане су две радионице на 

01 

 

 

 

 

05 

39.349.178 

RSD 

 

 

 

8.203.800 RSD 

 

(621.500 SEK) 

Национални 

програм заштите 

животне средине  

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 
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тему управљање дифузним 

загађењем у Републици Србији; 

припремљени су подаци и 

материјали за публикацију у 

којој ће бити објављени 

резултати пројекта; набављена 

је опрема за узорковање 

земљишта; припремљене су 

лабораторијске просторије за 

пријем и складиштење узорака 

земљишта; реализовано је 

узорковање земљишта на 78 

локалитета; извршен је 

систематски мониторинг 

квалитета површинских и 

подземних вода и седимента; 

завршено је узорковање  анализа 

општих физичко-хемијских 

параметара две акумулације 

према Програму  мониторинга 

статуса површинских вода за 

2012. годину; извршено је 

праћење, анализирање и 

извештавање о акцидентним 

ситуацијама  

7.1. Пројекат: 

Годишњи мониторинг 

квалитета ваздуха у 

урбаној мрежи мерних 

станица 

Успостављен је јединствени 

систем праћења и контроле 

степена загађења ваздуха и 

одржавања базе података о 

квалитету ваздуха 

01 18.178.325 

RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

  

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

7.2. Пројекат: 

Мониторинг квалитета 

воде и седимента 

Великог бачког канала у 

периоду јесен 08/ зима 

09 – пролеће/лето 2012. 

године 

Прикупљени су подаци о 

квалитету воде, седимента и 

хидробионата Великог бачког 

канала и латералних канала I-61, 

I-64 и КЦ-III 

 

01 

 

600.000 

RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

  

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

 

Национална 

Стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 
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Републику Србију 

 

7.3. Пројекат: 

Оперативно 

функционисање 

државног система за 

аутоматски мониторинг 

квалитета ваздуха у 

државној мрежи за 

праћење квалитета 

ваздуха 

Сатне вредности концентрација 

загађујућих материја са 40 

АМСКВ су примљене, 

ажуриране и архивиране; 

урађене су теренске и 

лабораторијске  калибрације 

гас-анализатора 

01 228.853,00 

RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

7.4. Пројекат: 

Проширење државне 

мреже за детекцију 

алергеног полена у 

Републици Србији 

Прикупљени су подаци са 12 

станица за мерење алергеног 

полена; учествовало се у 

међулабораторијским 

испитивањима везаним за 

акредитацију; урађене су 

припреме за надзор АТС-а 

01 200.000,00 

RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

7.5. Пројекат: 

Изградња Националне 

референтне 

лабораторије за 

контролу квалитета 

животне средине, 

функционисање и 

одржавање (Београд, 

Нови Сад, Грделица, 

Рашка, Шабац, Багрдан 

и Љубичевски Мост) 

Настављена је реконструкција и 

изградња Националне 

лабораторије на локацији Руже 

Јовановића 27а 

 

01 14.322.000 

RSD 

 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

7.6. Пројекат: 

Управљање дифузним 

загађењем у Републици 

Србији - методологија за 

процену загађења са 

руралног подручја 

Одржане су две радионице на 

тему управљање дифузним 

загађењем у Републици Србији; 

припремљени су подаци и 

материјали за публикацију у 

којој ће бити објављени 

резултати пројекта 

 

05 8.203.800 RSD 

(621.500 SEK) 

Национални 

програм заштите 

животне средине 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

7.7. Пројекат: 

Успостављање 

систематског праћења 

квалитета земљишта 

Набављена је опрема за 

узорковање земљишта; 

припремљене су лабораторијске 

просторије за пријем и 

складиштење узорака 

земљишта; реализовано је 

узорковање земљишта на 78 

локалитета 

01 1.478.000,00 

RSD 

 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 
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одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

7.8. Пројекат: 

Мониторинг квалитета 

вода и седимента 

Извршен је систематски 

мониторинг квалитета 

површинских и подземних вода 

и седимента; завршено је 

узорковање анализа општих 

физичко-хемијских параметара 

две акумулације према 

Програму  мониторинга статуса 

површинских вода за 2012. 

годину; извршено је праћење, 

анализирање и извештавање о 

акцидентним ситуацијама 

01 4.342.000 RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

8. Програм: 

Успостављање и 

унапређење система 

управљања комуналним 

отпадом и посебним 

токовима отпада 

односно опасним и 

неопасним отпадом у 

Републици Србији 

Унапређена су знања 

запослених у Министарству у 

области управљања опасним 

отпадом; припремљени су 

нацрти Националних планова за 

посебне токове опасног отпада; 

побољшани су институционални 

капацитети за управљање 

опасним отпадом; успостављена 

је методологија за 

идентификацију потенцијално 

контаминираних локација; 

урађена је Студија 

ремедијационих алтернатива за 

Велики Бачки канал, Процена 

опасности са препорукама за 

даља испитивања, као и груба 

процена ремедијационих опција 

за општинску комуналну 

депонију Прелићи у Чачку; 

израђена је Стратегија 

комуникације у области опасног 

отпада;  израђена су Упутства за 

управљање отпадним уљима, 

отпадним батеријама и 

акумулаторима и  за спаљивање 

отпада 

06 170.550.000  

RSD 

 (1.500.000  

EUR) 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине 

8.1. Пројекат: 

Јачање 

институционалних 

капацитета за 

управљање опасним 

отпадом 

Унапређена су знања 

запослених у Министарству у 

области управљања опасним 

отпадом; припремљени су 

нацрти Националних планови за 

посебне токове опасног отпада; 

побољшани институционални 

капацитети за управљање 

опасним отпадом; успостављена 

је методологија за 

идентификацију потенцијално 

контаминираних локација; 

урађена је Студија 

ремедијационих алтернатива за 

Велики Бачки канал, Процена 

опасности са препорукама за 

06 170.550.000  

RSD 

(1.500.000 

EUR) 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине 
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даља испитивања, као и груба 

процена ремедијационих опција 

за општинску комуналну 

депонију Прелићи у Чачку; 

израђена је Стратегија 

комуникације у области опасног 

отпада; израђена су упутства за 

управљање отпадним уљима, 

отпадним батеријама и 

акумулаторима и за спаљивање 

отпада 

9. Програм: 

Превенција и контрола 

индустријског загађења 

и управљање 

хемикалијама 

Појачан је правни и 

институционални оквир 

Одељења за интегрисане 

дозволе, Одсека за заштиту од 

хемијског удеса и Одсека за 

стандарде и чистију производњу  

за имплементацију закона и 

подзаконских аката у области 

интегрисаног спречавања и 

контроле загађивања животне 

средине, SEVESO II Директиве 

и EMAS система; урађен је 

Нацрт извештаја о стању 

индустријског загађења у 

Републици Србији; 

повећан је 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 Европској 

унији и одрживог развоја у 

области заштите животне 

средине; побољшано је 

коришћење производних 

ресурса партнера уз смањење 

емисија; повећан је капацитет 

менаџера животне средине и 

проширена је мрежа партнера у 

Републици Србији; реализован 

је софтверски систем са 

имплементираним моделима 

извештавања према 

националним прописима и 

међународним стандардима и 

предат је на употребу 

партнерима; 

урађен су Годишњи извешаји о 

ангажовању мобилне 

екотоксикоошке јединице 

Градског завода за јавно 

здравље Београд, Завода за јавно 

здравље 'Поморавље'''Ћуприја и 

Завода за јавно здравље Панчево 

06 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

01 

287.319.900 

RSD 

 

(2.527.000 

EUR) 

 

 

99.487.500 

RSD 

 (875.000 EUR) 

 

 

4.800.000 RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

 

Национална 

стратегија за 

заштиту и 

спашавање 

9.1. Пројекат: 

Спровођење закона у 

Појачан је правни и 

институционални оквир 

06 287.319.900 

RSD 

Национални 

програм заштите 
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области контроле 

индустријског загађења, 

заштите и спречавања 

хемијског удеса и 

успостављање система 

ЕМАС 

Одељења за интегрисане 

дозволе, Одсека за заштиту од 

хемијског удеса и Одсека за 

стандарде и чистију производњу  

за имплементацију закона и 

подзаконских аката у области 

интегрисаног спречавања и 

контроле загађивања животне 

средине, SEVESO II Директиве 

и EMAS система; урађен 

јеНацрт извештаја о стању 

индустријског загађења у 

Републици Србији 

(2.527.000 

EUR) 

животне средине 

 

Национална 

стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

 

9.2. Пројекат: 

Оснивање Центра за 

управљање животном 

средином 

Повећан је 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 Европској 

унији и одрживог развоја у 

области заштите животне 

средине; побољшано је 

коришћење производних 

ресурса партнера уз смањење 

емисија; повећан је капацитет 

менаџера животне средине и 

проширена мрежа партнера у 

Републици Србији; реализован 

је софтверски систем са 

имплементираним моделима 

извештавања према 

националним прописима и 

међународним стандардима и 

предат на употребу партнерима 

05 99.487.500 

RSD 

(875.000 EUR) 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010 – 2019. 

године; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

9.3. Пројекат: 

Излазак Завода за јавно 

здравље на терен у 

случају удеса и 

обављање неопходних 

мерења загађења 

медијума животне 

средине 

Урађен је Годишњи извешај о 

ангажовању мобилне 

екотоксикоошке јединице 

Градског завода за јавно 

здравље Београд, Завода за јавно 

здравље 'Поморавље'''Ћуприја и 

Завода за јавно здравље Панчево 

01 4.800.000 

 RSD 

 

Национална 

стратегија за 

заштиту и 

спашавање 

10. Програм: 

Стварање услова за 

успостављање система 

заштите од јонизујућих 

зрачења и буке 

Ојачани су капацитети 

Министарства и надлежних 

органа за имплементацију 

прописа у области буке; 

развијене су смернице (водичи, 

упутства и подзаконска акта) за 

имплементацију Директиве о 

буци у животној средини 

2002/49/ЕЗ; израђене су 

препоруке за измену 

законодавства; 

преузет је и транспортован 

радиоактивни отпад  од старне 

Института за нуклeарне науке 

„Винча”, Лабораторије 

05 

 

 

 

 

 

 

01 

34.105.907 

RSD 

 (299.964 EUR) 

 

 

 

500.000 RSD 

 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010-2019. године;  

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;   

 

Национална 

стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 
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„Заштита” и започет је поступак 

предаје Јавном предузећу 

„Нуклеарни објекти Србије” 

10.1 Пројекат: 

Имплементација 

Директиве о буци 

2002/49/EЗ у Републици 

Србији 

Ојачани су капацитети 

Министарства и надлежних 

органа за имплементацију 

прописа у области буке; 

развијене смернице (водичи, 

упутства и подзаконска акта) за 

имплементацију Директиве о 

буци у животној средини 

2002/49/ЕЗ; израђене су 

препоруке за измену 

законодавства 

05 34.105.907 

RSD 

 (299.964 EUR) 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010-2019. године;  

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;   

 

Национална 

стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

10.2 Пројекат: 

Преузимање, транспорт 

и складиштење 

радиоактивног отпада 

који потиче од 

историјског загађења 

Преузет је и транспортован 

радиоактивни отпад  од старне 

Института за нуклeарне науке 

„Винча”, Лабораторије 

„Заштита” и започет је поступак 

предаје Јавном предузећу 

„Нуклеарни објекти Србије” 

01 500.000 

 RSD 

 

/ 

11. Програм: 

Реализација активности 

везаних за ратификације 

и примену 

међународних уговора и 

праћење регионалних и 

међународних процеса и 

активности у области 

животне средине и 

одрживог развоја 

Реализовано је узорковање и 

обрада узорака вода;  

обучено је 23 тренера у четири 

тренинг центра за спровођење 

обуке у расхладно-сервисном 

сектору за рад са расхладним и 

климатизационим средствима, у 

складу са принципима заштите 

озонског омотача; 

успостављена је основа за 

увођење сертификације особља  

за исправно поступање са 

супстанцама које оштећују 

озонски омотач; обучено је 12 

сервисера из расхладног сектора 

у тренинг центру у Лондону; 

добијени су сертификати за 

поступање са ф-гасовима 

 

04 

 

 

06 

 

1.700.000  

RSD 

 

7.700.000 

 RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара; 

 

Монтреалски 

протокол о 

супстанцама које 

оштећују озонски 

омотач  

 

ССП 

11.1 Пројекат: 

Билетерална сарадња са 

Мађарском и Румунијом 

у области узорковања и 

обраде узорака вода 

Реализовано је узорковање и 

обрада узорака вода  

04 1.700.000  

RSD 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине; 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

11.2 Пројекат: 

Обука тренера у оквиру 

обуке сервисних 

техничара 

Обучено 23 тренера у четири 

тренинг центра за спровођење 

обуке у расхладно-сервисном 

сектору за рад са расхладним и 

климатизационим средствима, у 

06 

 

1.700.000 

RSD 

 

Монтреалски 

протокол о 

супстанцама које 

оштећују озонски 

омотач  
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складу са принципима заштите 

озонског омотача 

11.3 Пројекат: 

Обука 12 сервисних 

техничара и могућност 

да добију сертификат за 

поступање са ф-

гасовима у складу са 

прописима Европске 

уније 

Успостављена је основа за 

увођење сертификације особља  

за исправно поступање са 

супстанцама које оштећују 

озонски омотач; обучено 12 

сервисера из расхладног сектора 

у тренинг центру у Лондону; 

добијени сертификати за 

поступање са ф-гасовима 

 

06 

 

6.000.000 

 RSD 

 

ССП 

12. Програм: 

Јачање капацитета 

запослених у државној 

управи, јединицама 

локалне самоуправе и 

невладиним 

организацијама, 

унапређење 

међусекторске и 

међуресорне сарадње, 

успостављање 

децентрализованог 

система за планирање, 

праћење, контролу и 

спровођење пројеката, 

унапређење 

институционалних 

капацитета за процес 

апрокисимације 

Европске уније, 

техничке припреме за 

преговоре, вођење 

преговора о приступању 

Европској унији и 

отварање процеса 

преговарања 

Одржане су обуке за  чланове 

Подгрупе 27 и Владине 

званичнике у области припрема 

за преговоре за чланство у 

Европску унију; реализоване су 

студијске посете представника 

Министарства Бриселу и 

Хрватској; припремљени су 

Нацрт водича за преговоре у 

области животне средине и 

нацрти преговарачке позиције за 

Директиву о депонијама и 

Директиву о комуналним 

отпадним водама; написана је 

Патформа за преговоре;  

примарно и секундарно 

законодавство ревидирано је у 

складу са анализом недостатака 

законодавства; Припремљен је 

детаљан предлог за унапређење 

структуре инспекције, 

оперативних процедура и 

расподеле ресурса на сва три 

нивоа контроле; Ревидирано је 

примарно и секундарно 

законодавство у складу са 

анализом недостатака 

законодавства; припремљен је 

детаљан предлог за унапређење 

структуре инспекције, 

оперативних процедура и 

расподеле ресурса на сва три 

нивоа контроле; ревидиране су  

активности/програми нспекције 

у складу са препорукама 

RMCEI: отпадне воде, загађење 

животне средине, природа и 

хемијски удеси; развијен је 

програм за професионални 

развој који одговара свим 

нивоима инспекције и чије 

спровођење је покренуто на 

републичком, покрајинском и 

локалном нивоу; припремљен је 

Протокол за размену 

информација и сарадњу између 

заинтересованих страна; 

01 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

06 

10.000  

RSD 

 

 

31.405.321 

RSD 

 (2.379.191 

SEK) 

 

 

 

49.243.470 

RSD 

 (433.100 EUR) 

 

 

2.510.000  

RSD 

 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику 

Србију; 

 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010-2019. године;  

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;   

 

Национални 

програм за 

заштиту животне 

средине 2010-

2019; 

 

Монтреалски 

протокол о 

супстанцама које 

оштећују озонски 

омотач;  

 

Национална 

стратегија о 

заштити 

биодиверзитета и 

CITES конвенција 
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Назив 
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Износ 
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извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

достављен тренинг програм за 

заједничку обуку 

заинтересованих страна; 

спроведени су заједнички 

годишњи програми инспекције 

за све одговарајуће секторе 

припремљена је индикативна 

листа приоритетних 

инфраструктурних пројеката, 

унапређен је упитник за 

апликанте на локалном нивоу-

СЛАП и припремљен је нацрт 

приручника за приоритизацију 

пројеката; изабрано је пет пилот 

општина (Александровац, Бела 

Црква, Свилајнац, Куршумлија, 

Крупањ) за које ће се развијати 

студије и планови за отпад и 

отпадне воде; спроведена је 

акција јачања јавне свести у 

оквиру обележавања 

међународног Дана заштите 

озонског омотача; изабрано је 

пет пројеката не владиних 

организација; извршена је обука 

за царинску службу и граничну 

полицију на аеродрому Београд 

и на граничним прелазима ка 

Мађарској, на Батровцима (ка 

Хрватској) и на Ватину (ка 

Румунији) 

12.1 Пројекат: 

Припрема за преговоре 

везане за процес 

приступања Републике 

Србије Европској Унији 

(ENVAP) 

 

 

Одржане су обуке за  чланове 

Подгрупе 27 и Владине 

званичнике у области припрема 

за преговоре за чланство у 

Европску унију; реализоване су 

студијске посете представника 

Министарства Бриселу и 

Хрватској; припремљени је 

Нацрт водича за преговоре у 

области животне средине и 

нацрти преговарачке позиције за 

Директиву о депонијама и 

Директиву о комуналним 

отпадним водама; написана је 

Платформа за преговоре 

05 31.405.321 

RSD 

 (2.379.191 

SEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

12.2 Пројекат: 

Јачање инспекције за 

заштиту животне 

средине и релевантних 

заинтересованих страна 

у Републици Србији 

Ревидирано је примарно и 

секундарно законодавство у 

складу са анализом недостатака 

законодавства; припремљен је 

детаљан предлог за унапређење 

структуре инспекције, 

оперативних процедура и 

расподеле ресурса на сва три 

нивоа контроле; ревидиране су 

активности/програми 

инспекције у складу са 

препорукама RMCEI: отпадне 

воде, загађење животне средине, 

06 410.000 RSD 

 

 

/ 
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Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

природа и хемијски удеси; 

развијен је програм за 

професионални развој који 

одговара свим нивоима 

инспекције и чије спровођење је 

покренуто на републичком, 

покрајинском и локалном нивоу; 

припремљен је Протокол за 

размену информација и сарадњу 

између заинтересованих страна; 

достављен тренинг програм за 

заједничку обуку 

заинтересованих страна; 

спроведени су заједнички 

годишњи програми инспекције 

за све одговарајуће секторе  

12.3 Пројекат: 

Подршка развоју 

инфраструктурних 

пројеката у области 

животне средине 

Припремљена је индикативна 

листа приоритетних 

инфраструктурних пројеката; 

унапређен упитник за апликанте 

на локалном нивоу-СЛАП; 

припремљен је нацрт 

приручника за приоритизацију 

пројеката   

05 3.763.470 

 RSD 

 (33.100 EUR) 

Стратегија 

управљања 

отпадом за период 

2010-2019. године;  

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;   

 

Национална 

стратегија за 

апроксимацију у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

12.4 Пројекат: 

Управљање комуналним 

отпадом и отпадним 

водама (IMPACT) 

Изабрано је пет пилот општина 

(Александровац, Бела Црква, 

Свилајнац, Куршумлија, 

Крупањ) за које ће се развијати 

студије и планови за отпад и 

отпадне воде 

05 45.480.000 

RSD 

(400.000 EUR) 

Национални 

програм за 

заштиту животне 

средине 2010-

2019. године 

12.5 Пројекат: 

Обележавање 16. 

септембра, 

међународног Дана 

заштите озонског 

омотача Конкурс за 

невладине организације 

Спроведена је акција јачања 

јавне свести у оквиру 

Обележавања међународног 

Дана заштите озонског омотача; 

изабрано је пет пројеката не 

владиних организација  

06 

 

2.100.000 

 RSD 

 

Монтреалски 

протокол о 

супстанцама које 

оштећују озонски 

омотач  

12.6 Пројекат: 

Обука надзорних органа 

за спровођење CITES 

конвенције и 

националних прописа 

који регулишу 

прекогранични промет и 

трговину заштићеним 

врстама 

Извршена је обука за царинску 

службу и граничну полицију на 

аеродрому Београд и на 

граничним прелазима ка 

Мађарској, на Батровцима (ка 

Хрватској) и на Ватину (ка 

Румунији) 

01 10.000 

 RSD 

 

Национална 

стратегија о 

заштити 

биодиверзитета и 

CITES конвенција 

13. Програм: 

Ублажавање ефеката 

климатских промена 

Именовани су чланови Радне 

групе; припремљена 

прелиминарна листа 

инсталација које потпадају под 

Директиву Европске уније о 

Систему трговине емисијама 

01  

 

 

 

05 

 

5.260.000 

RSD 

 

 

244.455.000 

RSD 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику 

Србију; 
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Назив 

 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

2009/29/ЕЗ; Норвешка Агенција 

за климу и загађење 

идентификована је као 

имплементациона агенција;  

Започета је припрема детаљног 

описа пројеката, пројектних 

активности и пројектне 

документације неопходне  за  

Међународни регистар; 

израђено је Упутство за израду 

NAMAs у секторима који нису 

обухваћени пројектом; 

организована је студијска посета 

Јапану; представљани су 

резултати пројеката;  

информисана је јавност о 

значају промовисања и 

коришћења бицикла у 

саобраћају; организоване су две 

промотивне бициклистичке 

вожње кроз Београд; спроведена 

је анкета над 900 грађана; 

додељени су бицикли 

Министарству у оквиру пројекта 

„Ђаци воле заједно до школе – 

Педибус” покренут је процес 

израде Плана одрживе урбане 

мобилности  

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

06 

 (2.150.000 

EUR) 

 

 

 

113.700.000 

RSD 

 (1.000.000 

EUR) 

 

 

75.856.000 

RSD 

 (880.000 USD) 

 

Први извештај 

Републике Србије 

према Оквирној 

конвенцији УН о 

промени климе; 

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;  

 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику 

Србију. 

13.1 Пројекат: 

Успостављање система 

мониторинга, 

извештавања и 

верификације (MRV) за 

Шеме трговине 

емисијама Европске 

уније (EU ETS) 

Именовани су чланови Радне 

групе; припремљена је 

прелиминарна листа 

инсталација које потпадају под 

Директиву Европске уније о 

Систему трговине емисијама 

2009/29/ЕЗ  

06 113.700.000 

RSD 

(1.000.000 

EUR) 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

13.2 Пројекат: 

Успостављање система 

за извештавање за 

Директиву 2009/29/ЕЗ 

Европске уније (Систем 

трговине емисијама 

Европске уније) 

Норвешка Агенција за климу и 

загађење идентификована је као 

имплементациона агенција  

01  

 

 

 

 

05 

5.260.000 

RSD 

 

 

51.165.000 

RSD 

 (450.000 EUR) 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 

13.3 Пројекат: 

Јачање капацитета за 

припрему Национално 

одговарајућих акција 

митигације (NАМАs) 

Започета је припрема детаљног 

описа пројеката, пројектних 

активности и пројектне 

документације неопходне  за  

Међународни регистар; 

израђено је Упутство за израду 

NAMAs у секторима који нису 

обухваћени пројектом; 

организована је студијска посета 

Јапану; представљењи резултати 

пројеката  

05 193.290.000 

RSD 

(1.700.000 

EUR) 

/ 

13.4 Пројекат: 

Израда Другог 

националног извештаја 

према Оквирној 

конвенцији УН о 

Именовани су чланови 

Комитета за управљање 

пројектом и чланови Радне 

групе; започете су припреме за 

организацију семинара за 

06 43.100.000 

RSD  

(500.000 USD) 

/ 
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промени климе заинтересоване стране  

13.5 Пројекат: 

Подршка одрживом 

транспорту у Граду 

Београду 

Информисана је јавност о 

значају промовисања и 

коришћења бицикла у 

саобраћају; организоване су две 

промотивне бициклистичке 

вожње кроз Београд; спроведена 

је анкета над 900 грађана; 

додељени су бициклли 

Министарству у оквиру пројекта 

„Ђаци воле заједно до школе – 

Педибус” покренут је процес 

израде Плана одрживе урбане 

мобилности 

06 32.756.000 

RSD 

(380.000 USD) 

Први извештај 

Републике Србије 

према Оквирној 

конвенцији УН о 

промени климе;  

 

Национални 

програм заштите 

животне средине;  

 

Стратегија 

апроксимације у 

области животне 

средине за 

Републику Србију 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

2. Министар Братислав Петковић 

3. Делокруг На основу члана 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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 закона у област  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-

информационих 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, учешће у 

регионалним пројектима, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у  

    саставу/имаоци 

јавних 

овлашћења 

Имаоци јавних овлшћења су: Асоцијација српских архитеката; Центар за очување наслеђа 

Косова и Метохије Mnemosyne; Друштво књижевника Војводине; Фото, кино и видео савез 

Војводине; Међународни музички центар Maestro International; Национални комитет 

ICOMOS Србија; Савез естрадно-музичких уметника Србије; Савез удружења ликовних 
уметника Војводине; Српски ПЕН центар; Српско археолошко друштво; Српско књижевно  

друштво; Српско удружење издавача и књижара; Удружење архитеката Србије; Удружење 

балетских уметника Србије; Удружење драмских писаца Србије; Удружење драмских 
уметника Србије; Удружење филмских глумаца Србије; Удружење филмских и 

телевизијских радника Војводине; Удружење филмских и телевизијских уметничких 

сарадника Србије; Удружење филмских уметника Србије; Удружење књижевних 
преводилаца Србије; Удружење књижевника Србије; Удружење композитора Србије; 

Удружење композитора Војводине; Удружење ликовних уметника примењене уметности и 

дизајнера Војводине; Удружење ликовних уметника Србије; Удружење џеза, забавне и рок 

музике Србије; Удружење музичких уметника Србије; Удружење оркестарских уметника 

Србије; Удружење сценских уметника; Народна библиотека Србије; Библиотека Матице 

српске; Библиотека града Београда; Народна библиотека Бор; Матична библиотека 

„Љубомир Ненадовић” Ваљево; Народна библиотека „Бора Станковић” Врање; Матична 

библиотека „Светозар Марковић” Зајечер; Народна библиотека „Радислав Никчевић” 

Јагодина; Градска библиотека „Вук Караџић” Косовска Митровица; Народна библиотека 
„Вук Караџић” Крагујевац; Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево; Народна 

библиотека Крушевац; Народна библиотека „Радоје Домановић” Лесковац; Народна 

библиотека „Стеван Сремац” Ниш; Народна библиотека Пирот; Народна библиотека „Илија 
М.Петровић” Пожаревац; Народна библиотека „Миладин Поповић” Приштина; Народна 

библиотека „Раде Драинац” Прокупље; Народна библиотека Смедерево; Народна 

библиотека Ужице; Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак; Билиотека 

шабачка;  Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Библиотека Матице 

српске у Новом Саду; Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић” у Приштини и 

Филмски центар Србије 

 

 

Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) je у извештајном периоду 

oбављало послове који су везани за планиране  активности и постављене циљеве.  
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У вези с тим подржани су национални пројекти установа и других субјеката у области културног наслеђа, 

чији је циљ извођење ургентних, конзерваторско-рестаураторских, истраживачких радова, укључујући и 

активности у оквиру међународних пројеката. Настављене су активности на побољшању услова за рад 

најзначајнијих установа, и то: радови у сутеренском делу Музеја савремене уметности у Београду; занатски 
радови на деловима конструкције Галерије-легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковића; реконструкција и 

опремање депоа Галерије Матице српске у Новом Саду;  прва фаза санације кровне конструкције у дворишту 

помоћног објекта Архива Југославије; завршена су радови на санацији, рестаурацији и адаптацији Музеја Вука и 
Доситеја, који се налази у саставу Народнoг музеја у Београду (музеј је отворен за јавност); извршена је замена и 

рестаурација прозора на згради Етнографског музеја у Београду, санација тоалета у приземљу (изложбени део), с 

кабином за особе са инвалидитетом, и у сутерену, као и демонтажни радови и радови на спољној огради око 

објекта „Манакова кућа”; санација депоа и девастираног пословног простора „Филмских новости”; уређење 

унутрашњег простора у оквиру припреме за отварање зграде Музеја Југословенске кинотеке у Узун Мирковој 

улици у Београду, као и грађевинско-занатски радови у згради Филмског архива Југословенске кинотеке и на 

делу прилазног пута Филмском архиву Југословенске кинотеке; поправка комплетне конструкције помоћног 

дворишног објекта и унутрашње уређење архивског депоа Архива Југославије; адаптација трезора и фототеке 

Одељења за археографију Народне библиотеке Србије; адаптација и санација Галерије „Милан Коњовић” у 

Сомбору; конзервација дела крова објекта бившег мањежа старе касарне у Кикинди, у којем ће бити смештен 
музеј скулптуре у теракоти „Тера”, Центра  за ликовну и примењену уметност „Тера” - Кикинда. 

Подржани су истраживачки и конзерваторско-рестаураторски пројекти на непокретним културним 

добрима, од којих су најзначајнији пројекти везани за радове на манастиру Бања код Прибоја, Неготинским 

пимницама, археолошком локалитету 1а Царска палата Сирмијум у Сремској Митровици,  дворцу „Шлос”  у 

Голубинцима, општина Стара Пазова, Медијани код Ниша, у склопу припрема за обележавање јубилеја 1700 

година од доношења Миланског едикта. 

Подржани су пројекти регионалних и локалних  установа, од којих су најзначајнији: Стална поставка 

Музеја савремене уметности Војводине, Симпозијум посвећен Павлу Бељанском 1892–1965, Пројекат израде 

климатизованих витрина и излагања оригиналних предмета у сталној поставци Музеја Николе Тесле, наставак 
изградње депоа Завичајног музеја Параћин. 

Усвојени су следећи подзаконски акти: Правилник о програму стручних испита у библиотечко-

информационој делатности, начину полагања и висини накнаде за рад чланова комисије за полагање стручних 
испита и Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој 

делатности.  

  Завршен је Конкурс за суфинансирање пројеката у уметности и култури за 2012. годину: осам конкурсних 
комисија, у чијем саставу су били врхунски уметници и стручњаци из одговарајућих уметничких области, 

размотрило је више од 2.432 пријављена пројекта и предложило да се суфинансира 196 пројеката из области 

ликовних и визуелних уметности и ликовних колонија, 52 пројекта из области музичког стваралаштва, 95 

пројеката из позоришног и плесног стваралаштва. Министарство је суфинансирало 74 пројекта из области 

кинематографије, 19 продукција документарних и краткометражних филмова, пет мањинских копродукција, 15 

филмских сценарија, 35 филмских манифестација, награда и радионица. 

У области књижевности и издаваштва реализован је откуп 160.000 публикација објављених у 2011. 

години од 185 издавача; суфинансирано је 58 књижевних манифестација и награда, 66 периодичних публикација 

и 34 капитална књижевна издања. Финансијску подршку Министарства добило је 18 програма на подручју 
Косова и Метохије, 42 пројекта за децу и младе и 66 пројеката 15 националних мањина. У области 

традиционалног стваралаштва подржано је 56 пројеката, док је у области културних активности особа са 

инвалидитетом суфинансирано осам пројеката и девет научноистраживачких радова. Ван конкурсних процедура, 
размотрен је већи број пројеката и програма из свих уметничких области, од којих је знатан део и суфинансиран. 

         Настављена је реализација пројекта „Србија у Србији”, који обухвата  представљање програма 

најзначајнијих установа културе у градовима Републике Србије. У оквиру тог пројекта Ансамбл народних игара и 

песама „Коло”, као Народно позориште из Београда, с мањим позоришним и балетским представама, имали су 23 

гостовања. 

 Министарство је расписало Конкурс за доделу признања за врхунски допринос националној култури, 

односно култури националних мањина за 2012. годину, на који је стигло 350 предлога. Конкурсна комисија 

предложила је листу од 50 кандидата, коју је Влада усвојила.  

             Ради јачања стратешког партнерства, Министарство је са организаторима и  оснивачима 

фестивала/манифестација у Републици Србији, који дају посебан допринос српској култури, потписало протоколе 
о дугорочној сарадњи. Протоколима је предвиђена обавеза Министарства да у предстојеће три године 

суфинансира реализацију наведених фестивала/манифестација, као и унапређење мониторинга реализације и 

наменског коришћења буџетских средстава. У управним одборима фестивала/манифестација биће и по два 

представника Министарства. 



 

 328 

Закључени су протоколи о сарадњи у реализацији следећих фестивала:  Позоришног фестивала 

„Стеријино позорје” у Новом Саду, Позоришног фестивала „Тврђава театар” у Смедереву,  Позоришног 

фестивала „Јоаким ИнтерФест”  у Крагујевцу, Београдског фестивала игре, ГитарАрт фестивала, Међународног 

џез фестивала „Нишвил” у Нишу, Међународног филмског фестивала „Кустендорф” на Мокрој Гори, Фестивала 
„Мокрањчеви дани” у Неготину,  Новосадских музичких свечаности у Новом Саду и Вуковог сабора у Тршићу. 

Као и претходних година, потписан је посебан протокол с Градом Београдом ради заједничког финансирања 

Београдског интернационалног театарског фестивала (БИТЕФ), Београдског музичког фестивала (БЕМУС), 
Међународног филмског фестивала (ФЕСТ), Београдског фестивала документарног и краткометражног филма, 

Октобарског салона и Међународног такмичења музичке омладине. Настављено је суфинансирање  

Међународног филмског фестивала „Палић” и Међународног фестивала позоришта за децу „Суботица” на основу 

Протокола, који су 2005. године потписали представници Министарства, Покрајинског секретаријата за 

образовање и културу, Скупштине општине Суботица, Отвореног универзитета и Дечјег позоришта из Суботице. 

Протокол је закључен и са Удружењем грађана „Радионица интеграције” за период од 2009. до 2011. године ради 

реализације пројекта „Позориште за слепе и слабовиде и особе с другим врстама инвалидитета”.  

У другој половини 2012. године расписан је Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 2013. 

години. У оквиру припрема за то сачињено је Упутство о начину праћења финансираних и суфинансираних 

пројеката у култури, као и пројеката уметничких, стручних и научних истраживања у култури. Према препоруци 
Државне ревизорске институције, припремљен је образац за Извештај о реализацији пројекта/програма који је 

суфинансиран средствима Министарства. 

Започет је рад на припреми Конкурса за откуп публикација објављених 2012. године за потребе јавних 

библиотека на територији Републике Србије. Конкурс се реализује у сарадњи с Народном библиотеком Србије. 

Тиме се наставља акција попуне позајмних фондова јавних библиотека најновијим издањима из књижевности, 

хуманистичких и друштвених наука, књижевности за децу и уметности.   

 Интензивирана је сарадња с Независном културном сценом Србије (НКСС), коју тренутно чини 70 

организација савремене уметности и културе, у оквиру које су одржана два састанка Радне групе за континуирани 

дијалог и разматрана системска решења. Оснивање ове радне групе предвиђено је Протоколом о сарадњи с 
Независном културном сценом Србије, како би се даље институционализовано развијали односи између државне 

управе и цивилног сектора. 

Настављена је успешна сарадња са 13 тзв. уметничких удружења, која се баве повереним пословима 
(статус самосталног уметника, права и обавезе уметника која произилазе из овог статуса). Њихов рад финансиран 

је и у последњем кварталу 2012. године (октобар, новембар и децембар). 

  Ради транспарентности рада Министарства, као и доприноса интерсекторској сарадњи, представник 
Министарства присуствовао је стручним излагањима на три скупа посвећена културној политици и уметничкој 

продукцији: међународном скупу „Форум креативних индустрија”, Привредна комора Србије, Београд; 

регионалном скупу „Визуелне уметности-едукација-култура” и међународном скупу AiR Srbija о умрежавању и 

међународним резиденцијалним програмима, Европски центар за културу и дебату, Београд. 

У сарадњи с Канцеларијом за људска и мањинска права започета је израда Другог и Трећег  периодичног 

извешатаја о примени Конвенције о правима детета. 

На основу Конкурса за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања подржана су  

83 пројекта, од којих су се по квалитету и значају  издвојили: документарни филм „Други сусрет” продукцијске 

куће „Оптимистик филм” из Београда, који се у наставцима приказује на Радио-телевизији Војводине; 
документарни филм „Тајна дунавског вилењака”, продукцијске куће ЗАмедија из Зајечара, који је приказан на 

Радио-телевизији Србије; часопис ЛИНК, издавача Медија Арт Контент из Новог Сада, с тематским издањем 

„Деца и електронски медији”; часопис „Лице улице”, чији је издавач истоимено удружење, који се бави 
питањима маргинализованих друштвених група; серија путописних репортажа „Слике живота”, истоимене 

продукцијске куће, као и други пројекти који се баве 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, концентрацији на територији с које конкурише, као и o броју корисника медијског садржаја. У складу с 

наведеним критеријумима, подржан је један пројекат на албанском језику, три на босанском језику, четири на 

бугарском језику, два на буњевачком језику, пет на влашком језику, осам на мађарском језику, један на немачком 

језику, два на румунском језику, један на русинском језику, четири на словачком језику, један на словеначком 

језику, један на украјинском језику, два на хрватском језику и два на чешком језику. Посебну категорију 
представљају пројекти који се баве унапређењем мултијезичке и интеркултуралне сарадње, од којих је 

Министарство суфинансирало 15 пројеката. У складу са циљевима Декаде Рома, суфинансирано је 15 пројекта на 

ромском језику у износу од 5 милиона динара. На Конкурсу за суфинансирање електронских медија са седиштем 

на Косову и Метохији, подржани су пројекти/програми који доприносе не само очувању и унапређењу 
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информисања српског народа на територији Покрајине него и очувању српског језика и културе. Узимајући у 

обзир прописане критеријуме и значај пројеката за информисање српског народа не само на територији северног 

дела Косова и Метохије него и у енклавама на Косову и Метохији, средства су  додељена радио, телевизијским и 

продукцијским кућама у Косовској Митровици, Гораждевцу, Грачаници, Гњилану, Осојану, Штрпцу, Звечану, 
Лешку, и др. Пројекти су посвећени одржању српске традиције, језика и културе, актуелним проблемима српског 

народа на територији Косова и Метохије и младих, као и заштити животне средине. На Конкурсу за 

суфинансирање пројеката/програма из области информисања српског народа у земљама региона  подржани су 
пројекти који доприносе очувању и унапређењу српског језика, културе и информисања Срба у Републици 

Хрватској, Републици Словенији, Мађарској, Румунији, БЈР Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и 

Републици Албанији. Узимајући у обзир квалитет и бројност припадника српског народа у овим земљама, 

Министарство је подржало шест пројеката из Републике Хрватске, по три из Црне Горе и Мађарске, и по један из 

Републике Словеније и БЈР Македоније. На основу Конкурса за суфинансирање пројеката/програма у области 

информисања особа са инвалидитетом,  суфинансирани су пројекти који овој категорији становништва 

олакшавају приступ информацијама од јавног значаја, баве се  начинима решавања свакодневних проблема и 

унапређења њихове инклузије. На конкурсу се подржавају пројекти организација особа са инвалидитетом, као и 

пројекти медијских кућа посвећени тој проблематици. Води се рачуна о врсти (категорији) инвалидности, с 

обзиром на специфичност техника које, посебно глувим и слепим особама, омогућавају лакшe информисање. 
Министарство је подржало 10 медијских садржаја и седам пројеката организација особа са инвалидитетом. 

Подржани су и појединачни пројекти, који по условима и критеријумима не могу учествовати на конкурсима, а 

оцењени су као значајни за унапређење јавног интереса у информисању, од којих су најзначајнији пројекти: 

организација Фестивала Прес Витез, специјализованог фестивала ТВ журнализма, на коме учествују најбоље 

медијске продукције из земаља региона и организација Регионалног међународног студентског такмичења из 

области међународног медијског права на Правном факултету Универзитета у Београду. 

Настављено је финансирање рада Јавног предузећа Новинска агенција „Танјуг”, Јавног предузећа за 

новинско-издавачку делатност „Панорама”, Савезне јавне установе „Радио Југославија” и Савезне јавне установе 

„Југословенски преглед” у делу који се односи на обављање делатности од општег интереса. Половином 
децембра Влада је донела решење којим је дата сагласност на Одлуку о статусној промени припајања Савезне 

јавне установе „Југословенски преглед” Јавном предузећу „Службени гласник”. 

У октобру 2012. године Сектор за информисање и медије донео је Интерни акт о условима, 
критеријумима, поступку и праћењу суфинансирања пројеката/програма у области јавног информисања. Започета 

је израда сета закона у тој области у складу са Акционим планом Стратегије развоја система јавног информисања 

у Републици Србији до 2016. године. 
Међународна сарадња у области савременог стваралаштва и културног наслеђа одвијала се са 

институцијама културе кроз различите међународне пројекте и промоције најуспешнијих пројеката културе и 

уметности Републике Србије у иностранству. Програми су се одвијали на билатералном, мултилатералном и 

регионалном нивоу и делимично су обухватали и област европских интеграција. 

Унапређена је сарадња у области културе и уметности с Републиком Индијом, Руском Федерацијом, 

Сједињеним Америчким Државама, Савезном Републиком Немачком, Арапском Републиком Египат, Републиком 

Француском, Републиком Италијом, Краљевином Шпанијом и Аустријом. 

Билатерална сарадња обухватала је и пројекте у области савременог стваралаштва, на основу протокола с 

Министарством спољних послова у вези с  Културно-информативним центром у Паризу, протокола с регионима 
Баден Виртемберг и Баварска, пројекте стратешке сарадње и партнерства, као и програме представљања 

стратешких пројеката српске културе у кординацији с дипломатско-конзуларним представништвима Републике 

Србије.  Добар пример су итинерер програми Министарства. 
У периоду октобар – децембар 2012. године Министарство је подржало или иницирало одржавање више 

репрезентативних манифестација и појединачних програма, који промовишу српску културу у иностранству. 

Програми који су на најуспешнији начин представљали Републику Србију на међународном плану у претходном 

периоду су: 

1. Изложба „Иво Андрић – писац и/или дипломата”, у сарадњи са Амбасадом Републике Србије и 

Музејом града Београда, на више језика. Изложба је заједно са трибином одржана у Британској националној 

библиотеци (од 29. октобра) и у Српској кући у Лондону, Велика Британија; изложба је на чешком језику од 1. до 

15. октобра постављена у Министарству културе Словачке, Братислава; изложба је постављена на више локација, 

у три националне библиотеке од октобра 2012. до марта 2013. године у Мадриду, Шпанија; 

2. Изложба копија средњовековних фресака из Републике Србије „Србија, земља фресака”, у сарадњи с 
Народним музејом Београда. Изложба је постављена у  Намиру, затим у Мисији Републике Србије при Европској 

унији у Бриселу, током октобра, као и у Културном центру Валоније, током децембра, Белгија; изложба је 

постављена у оквиру мреже ватиканског простора (црква Санта Кроће) у Фиренци, Италија; 

3. Културно-информативни центар Србије, Париз, Француска. 
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 У координацији с Министарством подржани су углавном ликовни и музички програми. Током лета, осим 

изложбе српске архитектонске сцене млађих аутора и пројекта „All inclusive H20 Volos“ Архитектонског 

факултета, обављене су организационе припреме за наредне поставке. У септембру је отворена изложба 
фестивала Миксер из Београда; почетком октобра, у оквиру манифестације ФИЦЕП-а, одржано је још неколико 

мањих промотивних наступа (Spectaculaire); током октобра одржана је изложба скулптора Мрђана Бајића; 10. џез 

фестивал чланица ФИЦЕП/„Џези колорс”, на којем је наступила група „Ејот” из Ниша; од 23. новембра до 15. 
децембра, у оквиру Месеца фотографије, одржана је изложба фотографија Лице аутора Бранка Белића; 

представљено је више других мањих програма. 

Организовани су „Дани Србије” од 18. до 20. децембра у Паризу на којима је  представљена култура 

Републике Србије у Републици Француској, Наступила је група уметника Народног позоришта из Београда, са 

сопраном Јасмином Трумбеташ. 

  На Осмој Унесковој министарској конференцији земаља југоисточне Европе, одржаној крајем октобра, 

представљена је културна политика Републике Србије. Осим састанка с генералном директорком Унеска Ирином 

Боковом, одржани су билатерални сусрети с министарком културе БЈР Македоније и министрима Републике 

Бугарске и Црне Горе. 

  На 57. међународном сајму књига у Београду, Министарство је представило свој рад и подржало 
издаваштво и превођење српских писаца на стране језике.  

У оквиру мултилатералне сарадње Министарство је подржало више међународних манифестација и 

програма, на којима су наступили уметници из Републике Србије:  

1. Пројекат промоције српске уметности, архитектуре и дизајна „Метапојавност”, у реализацији 

Удружења архитеката Србије и Музеја града Београда, одржан је у периоду јун – август, на Олимпијади културе 

у Лондону, Велика Британија; 

2. Наступ Републике Србије на 13. бијеналу архитектуре у Венецији, од 29. августа до 25. новембра 2012. 

године; изложба „100:један”, реализација Удружење архитеката Србије; припреме за наступ на 55. бијеналу 

савремене уметности у Венецији, који се одржава од 1. јуна до 24. новембра 2013. године, оснивање Стручног 
савета, именовање комесара и формирање критеријума и предлога за наступ, Република Италија;  

3. Наступ пет представника Републике Србије на Међународном бијеналу савремене уметности у 

Пекингу,  27. септембар,  Народна Република Кина; 
4. У оквиру програма Европске престонице културе 2012. године (Марибор и Гимараеш), Министарство је 

припремило и пратило реализацију различитих програма Републике Србије и подржало програме српске културе 

током јуна у Марибору, представа „Божанствена комедија” Битеф театра из Београда и концерт групе Гудачи св. 
Ђорђа, Република Словенија.  

           Осим представљања програма српске културе, у оквиру међународне сарадње, одвијају се и активности 

везане за стратешка питања. Представници Министарства учествују у међународним радним групама и 

комитетима,  обављају рад на изради и имплементацији обавезујућих међународних докумената у оквиру 

међународних организација или регионалних иницијатива, Европске комисије, Дунавске стратегије, Европских 

престоница културе, Савета Европе – филмског фонда Еуримаж, Централно европске иницијативе. У планирању 

и реализацији наведених програма, велики значај има сарадња с мрежом дипломатско-конзуларних 

представништава Министарства спољних послова. 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Уредба о престанку 

важења Уредбе о 

Савезној јавној установи 

Југословенски преглед 

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) 

Решен статус установе у 

складу са важећим 

прописима 

118/12 

14. децембар 

Стратегија 

развоја система 

јавног 

информисања у 

Републици 

Србији до 2016. 

године 

2. Уредба о допуни Уредбе 

о статутима ордена и 

Члан 26. Закона о 

одликовањима 

Ближе прописани статути 

ордена и медаља Републике 

124/12 

29. децембар 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
медаља  Републике Србије 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 88/09 и 

36/10) 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) 

Србије 

3. Закључак 

05 број: 069-6716/2012 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Дата сагласност да   

Министарстсвo културе и 

информисања  Републике 

Србије и Министарствo 

културе Републике 

Белорусије закључе Програм 

сарадње из области културе 

и информисања за период од 

2012. до 2017. године 

/ / 

4. Закључак 

05 број: 11-7238/2012 

од 25. октобра 2012. 

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 Колективни 

уговор код послодавца 

радиодифузне установе 

„Радио телевизија 

Војводине” 

/ / 

5. Закључак 

05 број: 110-8558/2012 

од 28. новембра 2012. 

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 Предлог 

споразума о продужењу рока 

важења посебног 

колективног уговора за 

запослене у установама 

културе чији је оснивач 

Република Србија    

/ / 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – музичко 

стваралаштво  

Пријављено је 229 пројеката, а 

на основу предлога стручне 

комисије и одлуке министра 

суфинансирано је 52 пројекатa 

чија је реализација у земљи или 

иностранству 

01 31.591.000 

RSD 

/ 

2.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

Пријављено је 310 пројеката за 

позоришно стваралаштво и 42 

пројекат за плесно 

стваралаштво; на основу 

01 40.120.000 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – сценско 

стваралаштво 

(позоришно и плесно 

стваралаштво) 

предлога конкурсних комисија и 

одлуке министра суфинансирано 

је 95 пројеката за позоришно 

стваралаштво као и за плесно 

стваралаштво    

3.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – визуелно 

стваралаштво 

(мултимедиа и ликовне 

колоније) 

Пријављено је 376 пpојеката; на 

основу предлога конкурсних 

комисија и одлуке министра 

суфинансирано је 196 пројеката 

(пројекти визуелне уметности 

162, мултимедија 16, ликовне 

колоније - 18) 

01 40.835.000 

RSD 

/ 

4.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – 

кинематографија: 

- остали видови 

кинематографије; 

- стимулација 

производње домаћих 

документарних,анимира

них и кратких  филмова; 

- суфинансирање развоја 

сценарија 

- суфинансирање 

мањинских 

копродукција 

Одабрeно је и : 

-за остале видове   је пријављено 

88 пројеката,а суфинансирано 35 

пројеката; 

- стимулација производње 

домаћих документарних, 

анимираних и кратких  филмова 

- пријављено 148 пројеката,а 

суфинансирано 19 пројеката; 

- суфинасирање развоја 

сценарија – пријављено 96, 

одобрено 15 сценарија; 

- суфинансирање мањинских   

копродукција –пријављено 30, 

суфинансирано 5 пројеката    

01 76.292.000 

RSD 

/ 

5.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – област 

књижевности и 

издавачке делатности: 

- књижевне 

манифестације и 

награде; 

- периодичне 

публикације; 

- откуп књига за 

У области књижевности и 

здавачке делатности пријављено 

је: 

- у оквиру конкурс за откуп 

књига и публикација од 220 

издања и 2.910 наслова 

откупљено  је  160.000 

публикација од 185 издавача 

- 110 пројекта за књижевне 

манифестације и награде, а од 

тога је изабрано 58 пројекта; 

- 105 пројеката за периодичне 

публикације, а од тога је 

изабрано 66; 

- 83 пројеката за капитална дела, 

а од тога је изабрано 34 за 

суфинансирање 

01 133.363.039 

RSD 

/ 
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библиотеке; 

прва издања вредних и 

капиталних дела из 

области домаће и 

преводне књижевности 

6.  Програм: 

Kонкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – програми на 

Косову и Метохији 

У области стимулације програма 

на Косову и Метохији одобрено 

је 18 пројеката  

01 3.150.000 

RSD 

/ 

7.  Програм: 

Најзначајније 

међународне 

манифестације у 

Београду 

На основу Протокола о суфи-

нансирању сталних манифеста-

ција у области културе од 

значаја за град Београд, у 2012. 

години суфинансиране су 

следеће манифестације: БИТЕФ, 

БЕМУС, ФЕСТ, Београдски 

фестивал документарног и 

краткометражног филма, 

Међународно такмичење 

Музичке омладине и Октобарски 

салон 

01 32.200.000 

RSD 

/ 

8.  Програм: 

Протокол о 

суфинансирању 

Међународног филмског 

фестивала „Палић” и 

Међународног 

фестивала позоришта за 

децу „Суботица” 

Овим Протоколом, који су 

потписали 2005. године Мини-

старство културе, Покрајински 

секретаријат за образовање и 

културу, Општина Суботица, 

Отворени универзитет у Субо-

тици и Дечје позориште Суботи-

ца, обезбеђео је континуирано 

суфинансирање ових манифе-

стација од изузетног значаја за 

Републику 

01 15.000.000 

RSD 

/ 

9.  Програм: 

Најзначајније 

међународне 

манифестације 

савременог 

стваралаштва у Србији :  

- Међународни џез 

фестивал „Нишвил”, 

Ниш; 

- Међународни филмски 

фестивал „Кустендорф”, 

Мокра Гора; 

- Позоришни фестивал 

„ЈоакимИнтерФест”, 

Крагујевац; 

- Позоришни фестивал 

„Стеријино позорје”, 

Нови Сад; 

- Фестивал 

„Мокрањчеви дани”, 

На основу протокола закљученог 

између организатора 

манифестације/ фестивала и 

Министарства клултуре 

Републике Србије, 

суфинансирани су  набројани 

фестивали / манифестације 

01 69.500.000 

RSD 

/ 
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Неготин; 

- Међународни фестивал 

Гитарарт фестивал, 

Београд; 

- Београдски фестивал 

игре; 

- Међународни фестивал 

„Тврђава” , Смедерево 

- Новосадске музичке 

свечаности, Нови Сад; 

- Вуков сабор, Тршић; 

- Мермер и звуци, 

Арађеловац; 

- БИТЕФ Данс Компани, 

Београд; 

- Фестивал ауторског 

филма 

10.  Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма за децу и 

младе у 2012. години 

Од  88 пројекта одабрано је  42 

пројеката, који обухватају све 

области културни-уметничког 

стваралаштва деце и младих и за 

децу и младе 

01 7.355.000 

RSD 

/ 

11.  Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма у области 

уметности и културе 

националних мањина за 

2012. годину 

Од 162 пријављених подржано 

66 пројеката 15 националних 

мањина (Албанци, Бошњаци, 

Бугари, Буњевци, Власи, Грци,  

Јевреји, Мађари, Македонци, 

Роми, Румуни, Русини, 

Словаци,Украјинци и Хрвати) 

01 8.000.000 

RSD 

/ 

12.  Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – традиционално 

стваралаштво и 

нематеријална културна 

баштина 

Пријављен 241 пројекат од чега 

је подржано 56 пројеката који 

обухватају фолклорне 

манифестације, саборе народног 

стваралаштва и очување 

традиционалних вредности 

01 8.120.000 

RSD 

/ 

13.  Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години – особе са 

инвалидитетом 

Пријављено 29 пројеката од чега 

је финансијски подржано 8 

пројеката који доприносе 

унапређењу културно-

уметничког стваралаштва особа 

са инвалидитетом, подизању 

свести јавности о њиховим 

потребама и могућностима 

01 2.065.000 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

14.  Пројекат: 

 Позориште за слепе и 

слабовиде и особе са 

другим врстама 

инвалидитета 

У циљу реализације овог 

дугорочног пројекта потписан је 

Протокол између Министарства 

културе Републике Србије и 

Удружења грађана „Радионица 

интеграције“ за период 2009–

2012. годину;  пројектом је 

01 2.500.000 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Срби 
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предвиђена организација 

позоришних представа и других 

културних садржаја намењених 

слепим и слабовидим особама и 

са другим врстама инвалидитета 

у циљу инклузије особа са 

инвалидитетом у културни и 

друштвени живот заједнице 

15.  Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години, научно-

истраживачки рад 

Пријављено је 65 пројекта од 

чега је подржано 9 пројеката 

01 1.500.000 

RSD 

/ 

16.  Пројекат: 

„Србија у Србији” 

Током 2012.године четири 

установе култура и уметничких 

удружења је реализовало 23 

програма у  градовим Србије 

01 6.765.075 

RSD 

/ 

17.  Програм: 

Истраживање, заштита и 

коришћење културног 

наслеђа на територији 

Републике Србије и 

културног наслеђа 

српског порекла у 

иностранству 

Унапређен ниво истражености, 

заштите и одрживог коришћења 

културног наслеђа на тлу 

Републике Србије, као и 

културног наслеђа српског 

порекла у иностранству; 

унапређене активности и рад 

струковних удружења, фондова, 

фондација и задужбина, 

организација цивилног друштва 

који се баве истраживањем, 

афирмацијом, презентацијом и 

популаризацијом културног 

наслеђa, кроз реализацију 

пројеката одобрених на 

Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати 

01 143.729.146 

RSD 

/ 

 

17.1 Пројекат: 

Истраживачки пројекти 

у области културног 

наслеђа 

Настављене активности 

усмерене ка бољој истражености 

и заштити археолошких 

локалитета и других видова 

културно-историјског наслеђа, 

кроз реализацију пројеката 

одобрених на Конкурсу за 

суфинансирање порјеката у 

области заштите културног 

наслеђа за 2012. годину и 

пројеката од изузетног значаја 

које није било могуће унапред 

планирати и то пре свега 

пројеката научних и 

високообразовних установа, нпр. 

01 24.945.800 

RSD 

/ 
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Археолошког института у 

Београду, као што је археолошки 

локалитет Мала Копашница, на 

траси Коридора 10, 

Филозофског факултета у 

Београду  као и истраживачких 

пројеката у области 

нематеријалног наслеђа и 

музеологије 

17.2 Пројекат: 

Пројекти установа и 

других субјеката у 

области културног 

наслеђа 

Настављена подршка пројектима 

од националног значаја установа 

и других субјеката у култури у 

области културног наслеђа који 

имају за циљ извођење 

ургентних радова, 

конзерваторско-

рестаураторских, истраживачких 

и других радова, укључујући 

активности у оквиру 

међународних пројеката, кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати ( настављена 

подршка активностима 

Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић“ на 

спровођењу матичних функција 

ове библиотеке; подржани 

пројекти ЈП Београдске тврђаве 

у оквиру Дунав феста који 

промовишу културно наслеђе, 

реализација изложбе „Богосав 

Живковић“ Музеја наивне 

уметности, учешће ЦИКа у 

европским комисијама и 

пројектима за ЕУ фондове, 

пројекат етно-археолошких 

истраживања - Црепуља, 

Народног музеја у Београду,  

итд) 

01 98.818.846 

RSD 

/ 

17.3 Пројекат: 

Едукација, 

конференције, јубилеји,   

презентација и 

коришћење културног 

наслеђа 

Настављена подршка 

организацијама конференција и 

едукативних радионица из 

области културног наслеђа; 

подржане активности на за циљ 

презентацију културних добара 

уписаних на Листу светске 

културне баштине и културних 

добара од изузетног и великог 

значаја за Републику, као и 

културног наслеђа српског 

порекла у инoстранству; 

настављена подршка 

презентацији културног наслеђа 

01 19.964.500 

RSD 

/ 
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и обезбеђивање веће 

достпуности јавности; подржане 

активности везане за 

обележавање важних јубилеја, 

подршка организацији 

студијских боравака и 

усавршавању кадрова, кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

пројеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати (пројекти 

установа који се реализују у 

циљу прославе јубилеја 1700 

година хришћанства, припрема 

јубилеја 80. година 

Будимљанске епархије, итд) 

18.  Програм: 

 Међународна сарадња у 

области културног 

наслеђа 

Унапређена међународа сарадња 

у области културног наслеђа 

путем реализованих и 

подржаних пројеката у овој 

области; настављене активности 

у оквиру програма и пројеката 

везаних за међународне 

организације, иницијативе, тела 

и мреже 

01 17.277.888 

RSD 

Оквирна 

конвенција Савета 

Европе о 

вредности 

културног наслеђа 

за друштво 

18.1 Пројекат: 

Регионална сарадња у 

области културног 

наслеђа 

Унапређен  ниво регионалне 

сарадње кроз суфинансирање 

одржавања 2. регионалног 

састанка за реновирање бившег 

југословенског павиљона у 

државном музеју  

Аушвиц Биркенау, Пољска 

(сарадња бивших југословенских 

република); председавање 

Саветом министара културе ЈИ 

(организација министарске 

конференције и 2 експертска 

састанка;  Љубљански процес 2 – 

рехабилитација наслеђа 

Југоисточне Европе 

01 13.839.794 

RSD 

Оквирна 

конвенција о 

вредности 

културног наслеђа 

за друштво 

18.2 Пројекат: 

Заштита и очување 

културног наслеђа 

српског порекла у 

иностранству 

Унапређен ниво истражености, 

заштите и одрживог коришћења 

културног наслеђа на тлу 

Републике Србије, као и 

културног наслеђа српског 

порекла у иностранству, посебно 

кроз подршку пројекту 

одржавања Српске куће на 

Крфу, изложбу фотографија 

манастира Хиландар, итд 

01 3.348.093 

RSD 

Оквирна 

конвенција о 

вредности 

културног наслеђа 

за друштво;  

Вишегодишњи  

индикативни 

плански документ 

за приступ Србије 

Еу (MIPD); 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја;  

Споразуми о 

спровођењу 
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копоненте Б и Ц 

Регионалног 

програма за 

културно и 

природно наслеђе 

Савета Европе и 

Европске 

комисије;   

Стратегија развоја 

туризма 

19.  Програм: 

Подршка развоју и 

унапређењу делатности 

у области културног 

наслеђа 

 

Унапређена делатност 

истраживања, заштите и 

коришћења културног наслеђа 

кроз подршку развоју 

делатности установа и других 

јавних субјеката на регионалном 

и локалном нивоу, кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати 

01 279.429.595 

RSD 

 

УНЕСКО 

Конвенција о 

зашттити 

нематеријалног 

културног наслеђа 

(Париз 2003) 

19.1 Пројекат: 

Библиотечка делатност и 

заштита старе и ретке 

књиге 

 

Настављена подршка пројектима 

из области библиотечке 

делатности и заштите старе и 

ретке књиге и библиотечке грађе 

општинских и градских 

библиотека; програм изградње 

јединственог библиотечко-

информационог система, који је 

заснован на Cobiss платформи; 

програм дигитализације старих и 

ретких књига и завичајних 

фондова библиотека; 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 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати, као што је 

унапређење услова рада 

Библиотеке шабачке, итд 

01 37.600.000 

RSD 

/ 

19.2 Пројекат: 

Архивско наслеђе 

 

Подржани програми и пројекти 

који се односе на заштиту, 

истраживање, презентацију, 

чување, и коришћење архивске 

грађе, а које спроводи мрежа 

01 19.705.000 

RSD 

/ 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
регионалних архива кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати 

19.3 Пројекат: 

Музејско наслеђе  

 

Настављена подршка пројектима 

основне музејске делатности 

који се односе заштиту 

уметничко-историјских дела 

кроз израду и вођење законом 

прописане документације, 

изложбене активности и 

публиковање музејског 

материјала; пројекти 

институционалног подизања 

капацитета и побољшања услова 

рада у установама, које спроводе 

регионалне, градске и 

општинске установе као и 

органи локалне самоуправе кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

пројеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати (Музеј 

Полимља, опремање депоа; 

пројекти подизања 

институционалних капацитета и 

пројекти презентације Народног 

музеја Зрењанин; Завичајни 

музеј Параћин, наставак радова 

на изградњи депоа; Музеј 

Николе Тесле, пројекат израде 

климатизованих витрина и 

излагања оригиналних предмета 

у сталној поставци; Спомен 

збирка Павле Бељански и 

Надежда Петровић, с обе стране 

објектива ;Музеј Војводине 

Нови Сад, сталне поставке у 

локалним срединама: Раковац, 

Нови Бечеј, Бач ( као једна од 

активности у ИПА пројекту); 

Стална поставка Музеја 

савремене уметности Војводине, 

итд.) 

01 74.700.000 

RSD 

/ 

19.4 Пројекат: 

Нематеријално културно 

наслеђе 

 

Настављена подршка пројектима 

истраживања и очувања 

нематеријалног наслеђа које 

спроводе регионалне, градске и 

општинске установе као и 

органи локалне самоуправе кроз 

реализацију пројеката одобрених 

01 13.000.000 

RSD 

/ 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
на Конкурсу за суфинансирање 

пројеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину (пројекат Ерски хумор 

Библиотеке Љубиша Ђенић, 

Чајетина,  Етнички и културни 

мозаик општине Медвеђа - 

Туристичка организација 

општине Медвеђа;  Фито 

терапија,  народна медицина –

Народни музеј Зрењанин , итд) 

19.5 Пројекат: 

Непокретно културно 

наслеђе 

 

Настављена подршка 

програмима и пројектима који се 

тичу заштите, истраживања и 

презентације непокретног 

градитељског  наслеђа у 

Републици Србији, кроз израду 

техничке пројектне 

документације, спровођење мера 

техничке заштите и 

конзерваторских радова на 

архитектури и сликарству, и 

послове везане за презентацију 

непокретног културног наслеђа, 

публиковање грађе као и остале 

делатности на заштити 

непокретних културних добара 

које спроводе регионалне, 

градске и општинске установе 

као и органи локалне 

самоуправе, кроз реализацију 

пројеката одобрених на 

Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати ( Завод за 

заштиту споменика културе, 

Ниш; конзервација Палате са 

октогоном, радови на крову 

Манастира Рударе; Завод 

Сремска Митровица: 

рестаурација фасаде дворца 

Шлос у Голубинцима, 

реконструкција фонтане на 

Царској палати у Сирмијуму; 

Завод Крагујевац: санација и 

конзервација дела комплекса 

Собрашица у Лужницама, 

Пројекат постојећег стања 

објекта машинске радионице, у 

Крагујевцу у оквиру целине 

Војно техничког завода; 

Међуопштински завод за   

заштиту споменика  културе  

Суботица, реконстукција фасаде 

на згради синагоге у Суботици; 

Завод Ваљево, Пројекат 

01 121.924.595 

RSD 

/ 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
истраживачких и конзерваторско 

рестаураторских радова са 

предлогом ревитализације 

Шабачке тврђаве; Покрајински 

завод за заштиту споменика  

културе  Петроварадин, 

Конзерваторско рестаураторски 

радови на иконостасу СПЦ Св. 

Великомученика Димитрија у 

Даљу; Градска општина Савски 

венац, радови на адаптацији и 

уређењу ентеријера и уређењу 

дворишта Куће краља Петра I 

Карађорђевића; Галерија Милан 

Коњовић, Сомбор, завршетак 

адаптације и санације Галерије 

„Милан Коњовић”,  Центар за 

ликовну и примењену уметност 

Тера Кикинда, конзервација 

крова на објекту бившег мањежа 

старе касарне, итд.) 

19.6 Пројекат: 

Археолошко наслеђе 

 

Настављена подршка 

програмима и пројектима који се 

тичу заштите, истраживања и 

презентације археолошког 

наслеђа у Републици Србији  

које спроводе регионалне, 

општинске и градске установе 

заштите  кроз реализацију 

пројеката одобрених на 

Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати 

(истраживање и заштита 

археолошког налазишта Винча 

код Београда,  Небеске столице, 

Нова Павлица, итд) 

01 10.500.000 

RSD 

/ 

20. Програм: 

Заштита, презентација, 

афирмација и 

популаризација 

културног наслеђа кроз 

активности невладиног 

сектора  

 

Реализовани пројекти који имају 

за циљподизање свести јавности 

о значају и вредностима 

културног наслеђа за друштво, а 

који имају за циљ изградњу 

партнерства са цивилним 

сектором и подршку и 

унапређење њихових активности 

на овом пољу, кроз реализацију 

пројеката одобрених на 

Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

Годину; завршене су активности 

у оквиру заштите и презентације 

култрог наслеђа у оквиру 

споменика културе Дворски 

комплекс на Дедињу за 2012. 

01 42.352.000 

RSD 

/ 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
годину; завршен план 

активности на обнови манастира 

Хиландар за 2012. годину 

20.1 Пројекат: 

Пројекти струковних и 

других цивилних 

удружења у области 

заштите културног 

наслеђа  

 

Настављена подршка пројектима 

струковних друштава и других 

удружења који се односе на: 

унапређење и развој делатности 

заштите културног наслеђа, на 

заштиту професија у музејима, 

заводима за заштиту споменика 

културе, историјским архивима, 

библиотекама и другим 

установама кроз 

 организовање семинара, 

скупштина, рада секција, 

стручног усавршавања, преко 

публиковања материјала са 

скупова, сарадње са сродним 

струковним удружењима у 

земљи и иностранству, издавање 

стручних часописа и друге 

стручне литературе, чланство у 

невладиним међународним 

организацијама (ИКОМ) и др.  

кроз реализацију пројеката 

одобрених на Конкурсу за 

суфинансирање порјеката у 

области заштите културног 

наслеђа за 2012. годину 

(пројекти ИКОМ Србија, Европа 

Ностре –Србија, Друштва 

архивских радника Војводине, 

Друштва историчара Србије, 

Друштва конзерватора Србије, и 

др.) и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати; 

суфинансирани посебни 

пројекти издавачке и 

библиотечке делатности за 

слепе, чији је носилац 

Републички одбор Савеза слепих  

и Пројекат друге фазе 

реконструкције Куће Доситеја 

Обрадовића у Чакову  

01 27.402.000 

RSD 

/ 

20.2 Пројекат: 

Заштита и очување 

фондова СПЦ и других 

верских заједница  

 

Настављена подршка пројектима 

који се односе на заштиту, 

очување и промоцију културног 

наслеђа Српске Православне 

Цркве и других верских 

заједница у Републици Србији, у 

смислу извођења радова на 

реконструкцији и рестаурацији 

наслеђа, побољшања просторних 

и техничких услова, као и 

кадровских капацитета за 

одговарајућу заштиту, чување и 

презентацију врло вредног 

01 14.950.000 

RSD 

/ 
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Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
културног наслеђа сакралног 

карактера којом располажу 

верске заједнице, кроз 

реализацију пројеката одобрених 

на Конкурсу за суфинансирање 

порјеката у области заштите 

културног наслеђа за 2012. 

годину и пројеката од изузетног 

значаја које није било могуће 

унапред планирати (пројекти 

Патријаршијског одбора СПЦ, 

измештање дела грађе Архива 

СПЦ из  цркве Св. Марка у 

привремене просторије Архива 

СПЦ; Културно добротворно 

друштво Гајрет, пројекат 

Библиотека Гајрет, пројекат 

Београдске надбискупије, 

Оргуље у цркви Узвишења св. 

Крижа у Нишу; пројекат 

Ријасета исламске заједнице 

Србије,  Ријечник 

оријентализма; пројекат 

Епархијског УО Епархије 

Врањске,  санација Краљевског 

конака манастира Св. Прохор 

Пчињски, итд) 

21. Програм: 

Манастир Хиландар 

 

Спроведен Програм обнове 

манастирског комплекса који је 

тешко страдао у пожару 2004. 

године и заштита непроцењивог 

покретног и непокретног 

наслеђа које се у њему налази, у 

складу са планираном 

динамиком 

01 75.000.000 

RSD 

/ 

22. Програм: 

Заштита и коришћење 

Дворског комплекса на 

Дедињу у Београду 

 

Подржане активности на 

предузимању мера техничке 

заштите и других радова на 

архитектонским објектима 

Дворског комплекса, на заштити 

вредног мобилијара који се у 

њима налази и побољшани 

услови доступности уметничких 

и културно-историјских 

вредности овог споменичког 

комплекса јавности 

01 42.000.000 

RSD 

 

/ 

23. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма/пројеката из 

области јавног 

информисања 

Подржана  83   пројекта који 

квалитетом и оригиналношћу 

доприносе обогаћивању понуде 

квалитетних медијских садржаја, 

плурализму идеја и вредности, 

унапређењу истраживачког 

новинарства, унапређењу јавног 

интереса 

01 33.322.917 

RSD 

/ 

24. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма/пројеката на 

Подржано  68  пројеката:  

остварено право припадника 

националних мањина на 

информисање на сопственом 

01 20.000.000 

RSD 

/ 
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Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
језицима националних 

мањина у 2012. години   

језику, унапређени принципи  

интеркултурног и 

мултикултурног дијалога, 

остварени циљеви Декаде Рома у 

области информисања    

25. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма 

електронских медија са 

седиштем на КиМ 

Подржано 15 пројеката 

продукција и електронских 

гласила на КиМ; обезбеђено 

информисање на српском језику 

и очување српског језика и 

културе на простору КиМ 

01 6.000.000 

RSD 

/ 

26. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма у 

области јавног 

информисања 

припадника српског 

народа у земљама 

региона  

Подржано 14 пројеката гласила 

и организација Срба у земљама 

региона: Албанији, Мађарској, 

Македонији, Румунији, 

Словенији, Хрватској и Црној 

Гори; обезбеђено информисање 

на матерњем језику припадника 

срског народа у земљама  

региона, обезбеђено очување 

српског језика и културе у овим 

земљама   

01 10.000.000 

RSD 

/ 

27. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма  у 

области јавног 

информисања особа са 

инвалидитетом 

Подржано 17 пројеката 

организација ОСИ и медија, који 

својим циљевима остварују и 

унапређују право особа са 

инвалидитетом на информисање 

01 5.000.000 

RSD 

/ 

28. Програм: 

Појединачна плаћања у 

2012. години 

Подржана 16 пројекта као 

подршка активностима и 

продукцији медијских садржаја 

који својим квалитетом и 

значајем унапређују сферу 

информисања; подржани 

медијски фестивали и јубилеји 

01 6.000.000 

RSD 

/ 

29. Програм: финансирање 

рада јавних предузећа и 

установа из области 

јавног информисања до 

њихове трансформације 

Подржано обављање делатности 

од општег интереса у области 

јавног информисања 

финансирањем: ЈП НА Танјуг, 

ЈП НИД ПанораМа, СЈУ Радио 

Југославија и СЈУ Југословенски 

преглед 

01 389.500.000 

RSD 

/ 

30. Програм: 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма који 

својим квалитетом 

доприносе развоју и 

презентацији савременог 

стваралаштва у 2012. 

години, стваралаштво 

Срба у иностранству 

Унапређено очување културног 

идентитета, развој и 

презентација савременог 

културног стваралаштва српског 

народа у иностранству; 

подржано је 17 пројеката из 8 

држава 

01 5.200.000       

RSD 

/ 

31. Програм: 

Мултилатералне 

сарадње у области 

културе 

Спровођење обавеза и 

активности које прозилазе из 

чланства Републике Србије и 

Министасртва културе и 

информисања у међународним 

01 809.428 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
организацијама (Унеско, Савет 

Европе, МОФ итд).  

31.1. Пројекат: 

Српски ПЕН центар – 

реализација програма 

Форума словенских 

култура, , Шабачко 

позориште  

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 40.684 

RSD 

/ 

31.2. Пројекат: 

Плаво позориште, Од 

себе ка театру, програм 

Централноевропска 

иницијатива. 

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 255.199 

RSD 

/ 

31.3. Пројекат: 

Председавања 

Републике Србије 

Саветом министара ЈИЕ, 

Artandpopcorn, припрема 

експертских састанака 

Реализовано, позиционирање 

Србије на плану регионалне 

сарадње као водеће државе у 

домену аудио-визуелне културне 

индустрије, донета Београдска 

декларација Савета министара 

ЈИЕ 

01 513.545 

RSD 

Повеља о 

оснивању Савета 

министара ЈИЕ 

32. Програм: 

Билатерална сарадња у 

области културе  

Унапређена међународа сарадња 

у области савременог 

стваралаштва путем подржаних 

пројеката у овој области; 

настављене активности у оквиру 

програма и пројеката везаних за 

међународне организације, 

иницијативе, тела и мреже, 

препознатљивост Србије по 

високим дометима на пољу 

културе 

01 17.010.157 

RSD 

/ 

32.1. Пројекат: 

Сарадња са Индијом, 

гостовање ансамбла 

Шармисте Мукерје 

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 565.560 

 RSD 

Програм сарадње 

између Владе 

Републике Србије 

и Владе Републике 

Индије у области 

културе  

32.2. Пројекат: 

Сарадња са Русијом, 

гостовање представе Ја и 

ти, гостовање на 

фестивалу 

Подмосковске вечери 

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 231.228 

RSD 

Програм сарадње 

у области културе, 

образовања, науке, 

спорта и 

омладинске 

политике између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Руске Федерације 

за период 2012–

2015. година  

32.3. Пројекат: 

Сарадња са САД, наступ 

Душанке Глид 

Стојановић  

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 114.163 

RSD 

/ 

32.4. Пројекат: 

Сарадња са СР 

Немачком,  преглед 

нумизматичког 

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 128.000 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
материјала у Хесену 

32.5. Пројекат: 

Сарадња са Русијом, 

учешће Омладинског 

покрета  на 

Међународном семинару 

науке и културе 

Реализовано, унапређена 

сарадња 

01 200.000 

RSD 

Програм сарадње 

у области културе, 

образовања, науке, 

спорта и 

омладинске 

политике између 

Владе Републике 

Србије и Владе 

Руске Федерације 

за период 2012–

2015. година 

32.6. Пројекат: 

Сарадња са Египтом, 

приређивања 

фотомонографије 

„Египат у сећању 

Србије“ 

Издавата двојезична 

публикације 

01 608.000 

 RSD 

Програм сарадње 

у области културе 

и уметности 

између Владе 

Републике Србије 

и Владе Арапске 

Републике Египат 

за период 2010–

2012. година  

32.7. Пројекат: 

Промоција књижевног 

стваралаштва у земљи и 

иностранству и 

међународни сајмови 

књига  

Реализовано, поред значајне 

промоције српске културе, 

подстакнути су страни издавачи 

да објављују дела значајних 

српских писаца на страним 

језицима; сајмови књига у 

Франкфурту (октобар) и Софији 

(децембар) значајно су подигли 

видљивост и степен 

интересовања страних издавача 

и преводилаца за нашу 

књижевност и културу у целини 

01 4.951.986 

 RSD 

/ 

32.8. Пројекат: 

Конкурс за 

суфинансирање 

превођења и 

презентације српских 

писаца  

Расписан конкурс за стране 

издаваче као континуирани 

инструмент културне политике и 

промоције српске књижевности 

у иностранству; даљом 

реализацијом овог конкурса 

настављена је подршка страних 

издавача да објављују дела 

значајних српских писаца  

01 10.000.000   

RSD 

/ 

32.9. Пројекат: 

Кућа писаца у Тршићу 

Друга година реализације 

пројекта показала је да се на 

овакав начин трајније за Србију 

везују аутори из разних земаља; 

у другој половини 2012. у 

Тршићу су боравили Маи Калед 

из Египта, Роџ Глас из Шкотске, 

Мартје Вортел из Холандије, 

Вероника Николеску из 

Румуније и Тери Армстронг из 

Енглеске 

01 211.220 

 RSD  

/ 
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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”, број 72/12), 

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.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Завод за заштиту природе, Нови Београд; ЈП „Тара”, Бајина Башта; ЈП „Шар планина”, 
Штрпце; ЈП „Копаоник”, Копаоник; ЈП „Ђердап”, Доњи Милановац; ЈП „Фрушка 

гора”, Сремска Каменица; ЈП „Србијашуме”, Београд; ЈП „Војводинашуме”, 

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 

 

 

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања (у даљем тексту: Министарство) 

обавља послове државне управе с дугорочним циљем  успостављања ефикасног система интегралне заштите, 

управљања,  одрживог коришћења  и унапређења природних ресурса - геолошке разноврсности, земљишта,  

угрожених врста риба, заштићених подручја; стварања услова за равномерни и одрживи просторни развој 

Републике Србије; интегралног управљања и спровођења мера одрживог коришћења обновљивих извора 

енергије; дефинисања и унапређења система геолошких истраживања, одрживог и рационалног управљања 
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минералним ресурсима Републике Србије; спровођења процеса међународне сарадње, европских интеграција и 

јачања административних капацитета.          

  Започета je анализа система управљања рибљим фондом у риболовним водама Републике Србије, која 

обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса, са 
циљем унапређења законских решења и услова обављања привредног, рекреативног и спортског риболова. 

Основана је Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда. 
У складу са чланом 63. ст. 1. и 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени 

гласник РС”, број 36/09) важење уговора о уступању рибарских подручја, који су закључени пре ступања на снагу 

овог закона, продужено је анексом тих уговора још за годину дана. С корисником Зaједницa риболоваца „Еко 

Дрина” из Љубовије раскинут је Уговор о уступању на коришћење дела рибарског подручја „Србија-Запад”. Он је 

привремено уступљен на коришћење ЈКП „Дрина” из Малог Зворника. 

Порибљавање реке Дрине младицом (Hucho hucho) обављено је 2. новембра 2012. године у Перућцу, са 

7.000 јединки узраста 0+. Разматран је статус рибњака „Перућац” и могућност да се рибњак приведе првобитној 

намени компензације негативних утицаја Дринско – Лимских електрана на екосистем реке Дрине вештачким 

мрестом и порибљавањем аутохтоним салмонидним врстама.  

 
У вези с  пословима заштите и развоја заштићених подручја од националног значаја, осим пружања 

стручне помоћи при изради докумената (пре свега, планова и програма управљања, аката о унутрашњем реду и 

чуварској служби и накнадама за коришћење) и давања сагласности на та документа, одржано је низ 

консултативних састанака и радионица.  Са управљачима заштићених подручја у Власини је 8. и 9. новембра 

2012. године одржан годишњи скуп чија је тема била „Изазови управљања и одрживог коришћења заштићених 

подручја”. Циљ скупа био је боље упознавање управљача заштићених подручја с текућим проблемима.  С 

обзиром на то да је 2013. година значајна са аспекта промоције туристичких вредности Републике Србије 

(обележавање 1700 година Миланског едикта у Нишу, годишња скупштина Светске туристичке организације у 

Београду, одлука да 2013. буде туристичка година културног блага Србије, и др.), препоручено је да се планирају 
и спроведу активности на обележавању заштићених подручја, одржавању њихове уредности и чистоће и 

издавању штампаних и видео материјала, како би се та подручја приказала у што бољем светлу. Проверено је  

функционисање система противпожарне заштите у заштићеним подручјима, суфинансирани су и праћени 
пројекти управљача на чувању, одржавању, презентацији, унапређењу стања заштићених подручја и остваривању 

њихових главних функција. 

Остварена је сарадња са органима локалне самоуправе, стручним и научним институцијама, као и 
невладиним сектором, посебно у процедури доношења закона, аката о проглашењу заштићених подручја и 

подзаконских аката. Припремљен је Нацрт закона о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу 

биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, која је 

усвојена у Кијеву 22. маја 2003. године. Ради унапређења рада управљача, као и повећања површина под 

заштитом, припремљено је и уведено у процедуру доношење пет правилника у складу са Законом о заштити 

природе (Правилник о изгледу службене одеће чувара у националним парковима, Правилник о условима, 

програму и начину полагања стручног испита за чуваре заштићеног подручја, Првилник о обрасцу службене 

легитимације чувара заштићених подручја, Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима 

његовог коришћења, Правилник о критеријумима вредновања и поступак категоризације заштићених подручја) и 
Предлог уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Окањ бара”.  

Под спровођењем међународних конвенција, стратегија и уговора подразумева се континуирана сарадња 

с међународним организацијама које су појединачно одговорне за спровођење предметних докумената. У оквиру 
процеса праћења имплементације Карпатске конвенције у Републици Србији, на захтев Привременог 

секретаријата Карпатске конвенције, континуирано се израђују извештаји, који се сваке године, крајем новембра, 

усвајају на седницама Сталног комитета Карпатске конвенције. Настављене су припреме за номинацију Резервата 

биосфере „Стара планина” и Резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав”. 

 Важан сегмент рада Министарства je праћење примене принципа и политике одрживости у коришћењу 

обновљивих природних ресурса, пре свега, као извора енергије. У тој области одвија се сарадња с другим 

државним органима надлежним за поједине ресурсе, првенствено за послове енергетике, као и са енергетским 

субјектима. Главне активности су биле: учешће у анализи стручних подлога у делу обновљивих извора енергије 

за израду Стратегије развоја енергетике до 2025. године, иновирањe водича за инвеститоре у области  

обновљивих извора енергије  и наставак  реализације холандског Г2Г пројекта за побољшање законодавног 
оквира за коришћење обновљивих извора енергије у Републици Србији, који је завршен у децембру 2012. године. 

Израда Нацрта  акционог плана за обновљиве изворе енергије до 2020. године  представља основу за коначну 

верзију коју би Влада Републике Србије требало да усвоји у 2013. години,  у складу са Уговором  о енергетској 
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заједници са Европском унијом,  којим је Република Србија прихватила обавезу да до 2020. године има 27% 

обновљивих извора енергије у финалној потрошњи енергије. 

Ради побољшања пословног амбијента и примене обновљивих извора енергије, међуресорна Радна група, 

у којој је учествовало Министарство, припремила је Предлог уредбе о мерама подстицаја за повлашћене 
произвођаче електричне енергије, Предлог уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног 

произвођача електричне енергије, Предлог уредбе о начину обрачуна и начину расподелe прикупљених средстава 

по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и Предлог уредбе о висини 
посебне накнаде у 2013. години, чиме су постављене основе за унапређење инвестиционе климе у сектору 

обновљивих извора енергије на принципима политике одрживости. 

У Сектору за рударство и геологију Министарства обављају се следеће активности: у завршној фази је 

верзија новог текста закона о геолошким истраживањима и рударству, а његова прва радна верзија достављена је 

заинтересованим органима и установама ради прибављаља предлога и сугестија;  припремљени су и достављени 

Влади Републике Србије Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних 

ресурса за 2013. годину, Уредба o висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања 

минералних и других геолошких ресурса за 2013. годину, Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних 

сировина за добијање грађевинског материјала за 2013. годину и Правилник о условима и начину преноса 

одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и 
геотермалних ресурса, које је Влада усвојила; припремљени су Правилник о обрасцу службене легитимације 

рударских и геолошких инспектора; Правилник о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке рударских и 

геолошких инспектора и Правилник о утврђивању програма основних геолошких истраживања за 2013. годину. 

Сектор за рударство и геологију одобрио је извођење геолошких истраживања, углавном злата и пратећих 

метала, на четрнаест истражних поља. Одбијено је седам захтева за извођење геолошких истраживања, донета су 

два решења о изменама и два закључка. У поступку решавања захтева за одобрење примењених геолошких 

истраживања  налази се четрнаест предмета, који ће бити разматрани (обрађени) у 2013. години. 

            Усвајањем Правилника о утврђивању Програма основних геолошких истраживања дефинисан  је програм 

истраживања за 2012. годину, за који су обезбеђена финансијска средства Законом о буџету Републике Србије за 
2012. годину,  сходно Закону о рударству и геолошким истраживањима. С Геолошким заводом Србије потписан je 

уговор о реализацији основних геолошких истраживања на територији Републике Србије, без подручја АП 

Војводине, за област израде општих геолошких карата, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и 
минерагенетских карата, пројеката и студија из области истраживања подземних вода, инжењерске геологије, 

истраживања лежишта минералних сировина (метала, неметала и енергетских минералних сировина) и пројеката 

из области заштите геонаслеђа. Уговорена су 54 пројекта чија је вредност 200.000.000,00 динара, од којих су 
реализована 53 пројекта у вредности од 196.000.000,00 динара. У буџет Републике Србије враћена су средства у 

износу од 4.000.000,00 динара, пошто Геолошки завод Србије, због недостатка одговарајуће опреме, није био у 

могућности  да реализује пројекат „Израда карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за 

одређивање националних параметара према Euro Code-у 8 (ЕС8-1)”. 

           Сходно Закону о утврђивању надлежности АП Војводине, Министарство је за реализацију Основних 

геолошких истраживања у 2012. години на територији АП Војводине извршило трансфер средстава у износу од 

52.000.000,00 динара Извршном већу АП Војводине, односно Секретаријату за енергетику и минералне сировине. 

           За област детаљних истраживања подземних вода издато је 40 решења - одобрења за истраживање, два 

решења - одобрења за детаљна инжењерскогеолошка и геолошка истраживања, 13 решења о утврђеним резервама 
подземних вода и пет сагласности на пројекат, којима се утврђује испуњавање услова и мера одрживог 

коришћења природних ресурса. За потребе успостављања Систематског мониторинга земљишта на простору 

Републике Србије у 2012. години нису обезбеђена средства, тако да планирани Програм заштите земљишта није 
реализован.  

Сектор за рударство и геологију издао је девет решења за експлоатацију, девет одобрења за извођење 

рударских радова,  четири  закључка којима се обуставља поступак и три одобрења за употребу рударских 

објеката. 

У току 2012. године републички рударски инспектори извршили су 31 инспекцијски преглед, од којих је 

један био смртна повреда у РБ „Колубари”, један инспекцијски преглед - колективна несрећа у ЈП ПЕУ Ресавица 

- рудник „Јасеновац” и 29 редовних и ванредних инспекцијских прегледа.  

Хидрогеолошки и геолошки инспектори су извршили 86 инспекцијских прегледа, од којих се 66 односи 

на хидрогеологију, а 20 на чврсте минералне сировине. 

 Сектор за рударство и геологију је активно учествовао у давању предлога и сагласности на сарадњу с 
Јерменијом, Украјином, Турском, Народном Републиком Кином, Грчком, Сједињеним Америчким Државама, 

Републиком Корејом, Португалијом, Мађарском, Кипром, Азербејџаном и Босном и Херцеговином. У новембру 

2012. године, на састанку Мешовитог комитета за економску сарадњу са Чешком Републиком вођени су 

разговори о сарадњи у области рударства са чешким компанијама. У Будимпешти, у децембру 2012. године, на  
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VI заседању Заједничке комисије за економску сарадњу с Мађарском присуствовао је представник Сектора за 

рударство и геологију. Упућена је иницијатива надлежним институцијама за преиспитивање оправданости даљег 

продуживања чланства у Међународној радној групи за бакар (ICGS) и Међународној радној групи за олово и 

цинк (ILZSG). 
      Сектор за рударство и геологију свакодневно прати податке које достављају компаније о уплатама 

накнаде, уноси их у базу података, и припрема обавештења о стању дуговања. Посебан акценат је на обавези 

компанија о достављању документације, плаћању накнаде и износу дуговања (обрасци ГНМС - Годишњи 
обрачун накнаде за коришћење минералних сировина и образац КНМС -Квартални обрачун накнаде за 

коришћење минералних сировина). Осим наплате накнаде за коришћење минералних сировина, наплаћује се 

накнада и за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса. У оквиру Сектора 

обавља се промоција инвестиција и развоја рударства и креира део сајта који се односи на Сектор. Сектор је 

израдио анализу предстојећих догађаја у области рударства и припремио табеле важних догађаја у региону и 

свету, што може послужити као платформа за привлачење инвестиција у Сектор рударства у Републици Србији. 

Настављено је праћење берзанских цена метала и цена нафте на дневном нивоу и израда периодичних 

извештаја, с нумеричким и графичким приказом стања и тенденција на тржишту, израда прегледа дугорочног 

кретања берзанских цена минералних сировина са интерполацијом тренда, праћење релевантних информација о 

ценама и стању на тржишту минералних сировина које немају берзански карактер. Прате се фактори који  
глобално утичу на промене у обиму и интензитету истраживања и експлоатације појединих минералних сировина 

од значаја за Републику Србију, на ефекте на понуду и тражњу ових сировина, као и анализу накнаде за 

коришћење сировина минералних сировина и геотермалне енергије у земљама окружења, уз посебан осврт на 

накнаду за експлоатацију сирове нафте. 

Настављена је реализација пројекта „Ремедијација флотацијских јаловишта и откривке у Борској 

рударској области” с Јапанском агенцијом за међународну сарадњу. Његова реализација до краја 2013. године 

треба да пружи податке о економској оправданости експлоатације јаловишта, као и да обезбеди детаљнији 

мониторинг над заштитом животне средине на овом подручју. Носилац техничке активности са српске стране је 

Институт за рударство и металургију Бор, а с јапанске - Акита универзитет.  
У новембру 2012. године завршен је избор извођача за реализацију Пројекта изградње новог колектора 

испод флотацијског јаловишта Велики Кривељ, који ће бити финансиран из кредита Светске банке. Влада 

Републике Србије је одустала од дела Пројекта ремедијације и рекултивације јаловишта, а уједно је  донела и 
закључак да се што пре сачини и објави јавни позив за стратешког партнера за експлоатацију бакра и других 

метала из постојећих лежишта раскривке - јaловине из рудника РТБ Бор.  

 Циљ пројекта „Информациони систем за управљање подацима у сектору енергетике и сектору рударства 
и геологије” јесте да се успостави централни информациони систем између Министарства и осталих субјеката 

значајних за функционисање сектора рударства и геологије. У етапи Б и Ц прве фазе овог пројекта, инсталирана 

је нова верзија програма, извршена обука за рад и  обављено прелиминарно тестирање система. Паралелно с 

развојем IMIS система, започето је уређивање података које је неопходно унети у систем. 

 Реализоване су бројне активности везане за билатералну и мултилатералну сарадњу, попут учешћа 

представника Министарства у изради стратешких докумената, припреме мултилатералних уговора и учешћа на 

састанцима међународних организација. Припремљени су предлози о могућим модалитетима сарадње с бројним 

државама, између осталих, предлози протокола о сарадњи с Државом Илиноис (САД) и протокола о сарадњи с 

Народном Републиком Кином (China Gezhouba Group Corporation - CGGC), с којом се заједничк ради на пројекту 
„Канал Морава”.  

Посебан акценат стављен је на имплементацију циљева Пете министарске конференције о здрављу и 

животној средини, као и активностима на промоцији Протокола о води и здрављу. У сарадњи с канцеларијом 
ОЕБС-а у Београду и осталим партнерским институцијама, промовисан је  Протокол у Архус центрима у 

Крагујевцу и Нишу, као и у општинама Жабаљ, Нови Пазар, Врњачка Бања, и многим другим. Ове активности ће 

се наставити и у 2013. години. 

   У многим градовима Републике Србије успешно је промовисана Европска конвенција о пределу. 

Извршене су  све неопходне припреме за спровођење конкурса за доделу награде Савета Европе за предео 

(комуникација с потенцијалним учесницима, сарадња с медијима и заинтересованима у вези с попуњавањем 

пријаве и одабиром пројеката и планова). Настављена је сарадња с Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.  

Министарство активно учествује у програму TRANSDANUBE - промоција транспортних решења која 

користе алтернативне изворе енергије, у жељи за бржим и бољим начинима приступа националним парковима и 

туристичким подручјима. На првом састанку држава партнера, који је одржан крајем године, представници 
Републике Србије истакли су заинтересованост за резултате и имплементацију програма. 

 У вези с процесом европских интеграција, у сарадњи с надлежним институцијама, реализоване су бројне 

активности ради припреме материјала за Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније за 

период 2013 – 2016. године (у даљем тексту: НПАА). У сарадњи с Кaнцeлaриjом зa eврoпскe интeгрaциje 



 

 351 

припрeма се нoви пакет прoписa Европске уније за превођење нa српски jeзик, Акциони план за испуњавање 

препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у области 

европских интеграција, као и материјал за израду Акционог плана спровођења Стратегије комуникације 

Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији за 2013. годину. 
 У области пројеката, интензивно је рађено на припреми прекограничне сарадње и предлога Пројекта о 

управљању рударским отпадом у оквиру ИПА. Реализоване су одређене активности  на пројекту ,,Промоција 

екотуризма кроз заштиту предела изузетних одлика Власина” (Coca Cola и UNDP су партнери на пројекту). Осим 
праћења програма Европске уније FP7 и  ЕУ LIFE+, реализоване су и друге бројне активности везане за пројекте 

(финансиране су из средстава Европске уније и из других  могућих извора финансирања). 

У вези са активностима Министарства које се односе на послове просторног планирања, Влада је усвојила 

Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене (ППППН) транснационалног гасовода „Јужни 

ток”; Уредбу о утврђивању ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево-Лозница; Уредбу о 

утврђивању ППППН Костолачког угљеног басена; Уредбу о утврђивању Регионалног просторног плана 

Златиборског и Моравичког управног округа; Уредбу о утврђивању Регионалног просторног плана за подручја 

Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа; Одлуку о изради ППППН система реверзибилне 

хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ’’. Око 15 просторних планова, урађених у сарадњи с 

Републичком агенцијом за просторно планирање (просторни планови подручја посебне намене – националног 
парка, предела изузетних одлика, природног добра, инфраструктурних коридора; регионални просторни план) у 

фази је израде или у процедури усвајања; дефинисан је протокол с Министарством грађевинарства и урбанизма 

везан за формирање планских комисија. Одређено је 36 чланова у састав комисија за контролу усклађености и 

стручну контролу просторних планова с планским документима ширег подручја. Одржано је седам седница 

Комисија за контролу усклађености просторних планова општина/градова и две седнице Комисије за стручну 

контролу просторних планова. Од око 50 општина ради прикупљања документације затражене су информације о 

фази у којој се налази израда просторних планова; дата је сагласност министра у погледу усклађености планског 

документа с документима ширег подручја (ПП општине Ивањица), у складу са чланом 33. Закона о планирању и 

изградњи; одржан је састанак с представницима Светске банке у вези са законским оквирима просторног 
планирања, планираним реформама правне регулативе у овој области и начинима спречавања нелегалне градње, 

у складу с постојећим законима. 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

распореду и 

коришћењу средстава 

за субвенционисање 

заштићених 

природних добара  од 

националног интереса 

у 2012. години 

 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 

101/11) и члан 42. 

став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, 

бр.55/05, 71/05 –

исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

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 2012 годину 

116/12 

08. децембар 

/ 

2. Уредба о начину 

плаћања накнаде за 

коришћење 

минералних сировина 

и геотермалних 

ресурса за 2013. 

годину 

Члан 136. став 9. 

Закона о рударству и 

геолошким 

истраживањима 

(„Службени гласник 

РС”, брoj 88/11) и 

члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 

- исправка, 101/07, 

Утврђује се начин плаћања 

накнаде за коришћење 

минералних сировина и 

геотермалних ресурса за 

2013. годину 

118/12 

14. децембар 

 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

3. Уредба о висини 

накнаде за коришћење 

неметаличних 

сировина за добијање 

грађевинског 

материјала за 2013. 

годину 

Члан 136. став 6. 

Закона о рударству и 

геолошким 

истраживањима 

(„Службени гласник 

РС”, брoj 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) 

Утврђује висину накнаде за 

коришћење неметаличних 

минералних сировина за 

добијање грађевинског 

материјала за 2013. годину 

118/12 

14. децембар 

 

/ 

4. Уредба о висини и 

начину плаћања 

накнаде за примењена 

геолошка 

истраживања 

минералних и других 

геолошких ресусрса за 

2013. годину 

Члан 135. став 3. 

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, 68/12-

УС и 72/12) 

Утврђује висину и начин 

плаћања за примењена 

геолошка истраживања 

минералних сировина и 

других геолошких ресусрса 

за 2013. годину 

118/12 

14. децембар 

 

/ 

5. Уредба 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 и 

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) 

Утврђује се Просторни план 

подручја посебне намене 

транснационалног гасовода 

„Јужни ток” 

 

119/12 

17. децембар 

/ 

6. Одлука о изради 

Просторног плана 

подручја посебне 

намене система 

реверзибилне 

хидроелектране 

„Бистрица” и 

хидроелектране 

„Потпећ” 

 

Члан 46. став 1. 

Закона о планирању 

и изградњи   

(„Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС и 

24/11) 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) 

Приступа се изради 

Просторног плана подручја 

посебне намене система 

реверзибилне 

хидроелектране „Бистрица” 

и хидроелектране „Потпећ” 

 

124/12 

29. децембар 

/ 
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  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”, број 

36/09), 

/ 87/12 

7. септембар 

 

2.  Правилник о условима и начину 

преноса одобрења за примењена 

геолошка истраживања и 

одобрења за експлоатацију 

резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса 

Члан 9. став 3. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 88/11) 

/ 119/12 

17. децембар 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Даљи развој 

информационог система 

за потребе сектора 

рударства и геологије 

Електронски интегрални 

катастар сектора рударства и 

геологије и повећање степена 

наплате накнаде за коришћење 

минералних сировина и 

геотермалних ресурса 

01 2.838.000  RSD / 

1.1 

 

Пројекат: 

Развој и одржавање 

ГИС базе  

Електронски интегрални 

катастар сектора рударства и 

геологије 

01 2.838.000  RSD / 

2 Програм: Реализација 

стратегије енергетике 

до 2015. године 

Пуна примена регулативе ЕУ –

Директиве 2009/28/ЕЗ о 

промоцији обновљивих извора 

енергија 

/ / / 

2.1 Г2Г пројекат: Даљи 

развој оквира за 

обновљиву енергију у 

Републици Србији  

Напомена: 

Пројекат финансиран 

од стране Холандске 

владе; 125.000 USD; 

период трајања од 

2010.  до 2013.  године 

Нацрт акционог плана за 

обновљиве изворе до 2020. 

године 

/ / / 

3.  Твининг пројекат: 

 IPA 2010 „Јачање 

инспекције за заштиту 

животне средине и 

релевантних 

заинтересованих страна 

у Републици Србији“ 

 

Напомена: 

Пројекат финансиран 

Обучени инспектори према 

усвојеној методологији и новим 

документима 

/ / / 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
из Националног 

програма ИПА 2010; 

вредност  пројекта 

600.000 EUR у 2012. 

години; период трајања 

од 2010.  до 2013. 

године 

4 Програм геолошких 

истраживања 

Завршена два листа Геолошке 

Карте 50, завршена фазна 

истраживања за израду осам  

листова Геолошке Карте 50, 

завршена фазна истраживања за 

седам листова Основне 

инжењерскогеолошке карте 

размере 1:100.000; делом 

успостављен катастар клизишта 

и нестабилних падина 

територије Републике Србије; 

завршена инжењерскогеолошка 

и хидрогеолошка истраживања 

за израду подлога за 

планирање, пројектовање и 

изградњу за општину Лучане; 

завршена фазна истраживања за 

четири листа Основне 

хидрогеолошке карте; урађен 

хидрохемијски атлас за 20% 

територије Републике Србије, 

утврђена хидрогеотермална 

потенцијалност за 50% 

територије Рогозне и 

Копаоника, завршена фазна 

истраживања металичних, 

неметаличних и енергетских 

минералних сировина на 

подручју Плавна-Сиколе, 

Голије, Котленика, Јастребца, 

јужних падина Јадовника, 

Врањског, Рековачког и 

Бујановачког масива 

01 196.000.000 

RSD 

  

 

 

Стратегија 

одрживог 

коришћења 

природних 

ресурса и добара 

4.1 Пројекат:  

Геолошка карта Србије 

размере 1:50 000: 

листови: Ужице 2, 

Ужице 3, Неготин 3, 

Бор 2, Велико Градиште 

3, Жагубица 2, Лист 

Алексинац 4; израда 

тумача за листове: 

Шабац 3, Чачак 1 и 

Зворник 1; геолошка 

истраживања листа 

жагубичког и 

кривовирског басена 

(Кучајски терен); 

седиментно-петролошке 

особине неогених и 

квартарних седимената 

Завршена два листа ГК50, 

завршена фазна истраживања за 

израду осам листова ГК50, 

пројеката; студија крушевачког 

басена у функцији израде 

геолошке карте и 

Литостратиграфског кодекса 

намењеног дефинисању 

геолошких формација при 

изради геолошке карте 

01 56.500.000 RSD / 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
крушевачког басена и 

њихово 

распрострањење на 

листу Геолошке Карте 

Крушевац 4; пројекат 

Литостратиграфског 

кодекса и 

Литостратиграфског 

лексикона Србије 

4.2 Пројекат:  

Формирање геолошке и 

хидрогеолошке базе 

података паркова 

Србије - Парк природе 

Голија 

Успостављена и 

имплементирана база података 

за парк природе Голија у 

склопу Геолошког 

информационог система Србије 

01 5.800.000 RSD / 

4.3 Пројекат:  

Израда Основне 

хидрогеолошке карте 

размере 1:100.000; 

Шабац, Бела Паланка, 

Пирот, Ниш и Бијељина  

Завршена фазна истраживања за 

пет листова Основне 

хидрогеолошке карте (Шабац, 

Бела Паланка, Пирот, Ниш и 

Бијељина); подаци унесени кроз 

апликацију Геолошког 

информационог система Србије 

01 23.650.000 RSD / 

4.4 Пројекат:  

Хидрохемијски атлас 

подземних вода 

Урађен хидрохемијски атлас за 

20% територије Републике 

Србије 

01 3.200.000 

RSD 

/ 

4.5 Хидрогеотермална 

потенцијалност 

терцијарних 

вулканогених 

комплекса Рогозне и 

Копаоника 

Утврђена хидрогеотермална 

потенцијалност за 50% 

територије Рогозне и 

Копаоника 

01 2.400.000 RSD / 

4.6 Пројекат:  

Услови заштите 

водоносних хоризоната 

неогених седимената 

басена Колубаре и 

Тамнаве 

Делом утврђени услови заштите 

водоносних хоризоната 

неогених седимената басена 

Колубаре и Тамнаве 

01 3.450.000 RSD  / 

4.7 Пројекат:  

Катастар клизишта и 

нестабилних падина 

територије Републике 

Србије 

Урађена прелиминарна 

инжењерскогеолошка карта 

Републике Србије у векторском 

облику у размери 1:300.000 

01 4.500.000 

RSD 

/ 

4.8 Пројекат:  

Израда Основне 

инжењерскогеолошке 

карте размере1:100.000, 

листови: Жагубица, 

Горњи Милановац, Бела 

Паланка, Чачак, 

Алексинац, Зворник, 

Зајечар 

Завршена фазна истраживања за 

седам листова Основне 

инжењерскогеолошке карте 

(Жагубица, Горњи Милановац, 

Бела Паланка, Чачак, 

Алексинац, Зворник, Зајечар); 

подаци унесени кроз 

апликацију Геолошког 

информационог система Србије 

01 31.500.000 

RSD 

/ 

4.9 Пројекат:  

Инжењерскогеолошка и 

хидрогеолошка 

истраживања за потребе 

израде геолошких 

подлога за планирање 

пројектовање и 

Завршена инжењерскогеолошка 

и хидрогеолошка истраживања 

за израду подлога за 

планирање, пројектовање и 

изградњу за Просторни план 

општине Лучани 

01 1.900.000 

RSD 

/ 
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4.10 Пројекат:  

Студија 

потенцијалности 

вулканско-седиментних 

стена на ретке метале 

(Be, Nb, Ga, Li и др.) 

Завршена процена стања 

потенцијалности вулканско-

седиментних стена на ретке 

елементе и геолошко-економске 

оцене ресурса на основу 

степена истражености на три 

локалитета на основу 

спроведених истраживања 

01 2.800.000 

RSD 

/ 

4.11 Пројекат:  

Истраживање урана и 

елемената ретких 

земаља на подручју 

Плавна - Сиколе 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности 

подручја са степеном 

истражености појава урана и 

пратеће елементе ретких 

земаља подручја Плавна -

Сиколе 

01 3.400.000 

RSD 

/ 

4.12 Пројекат:  

Геолошка истраживања 

појава минерала: 

циркона, граната, 

амфибола, апатита, 

леукоксена, рутила и 

ксенотима, као 

концетратора ретких 

елемената у 

Бујановачком 

гранитском масиву и 

контактном појасу 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности и 

геолошко-економске оцене 

појава минерала: циркона, 

граната, амфибола, апатита, 

леукоксена, рутила и 

ксенотима, као концетратора 

ретких елемената у 

Бујановачком гранитском 

масиву и контактном појасу 

01 3.000.000 

RSD 

/ 

4.13 Пројекат:  

Провера 

аеромагнетских 

аномалија у рудном 

рејону Голије 

Завршена провера 

аеромагнетских аномалија у 

рудном реону Голије у оквиру 

дијабаз-рожне формације 

01 2.200.000 

RSD 

/ 

4.14 Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања злата и 

пратећих минералних 

сировина у језерским 

седиментима подручја 

Златићева код 

Власотинаца 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности 

подручја са степеном 

истражености злата и пратећих 

минералних сировина у 

језерским седиментима 

подручја Златићева код 

Власотинаца 

01 2.200.000 

RSD 

/ 

4.15 Пројекат:  

Геолошка истраживања 

бакра, злата и пратеће 

асоцијације елемената у 

дијабаз-рожној 

формацији Средњег 

Полимља  

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности 

подручја са степеном 

истражености бакра, злата и 

пратеће асоцијације елемената у 

дијабаз-рожној формацији 

Средњег Полимља, на подручју 

јужних падина Златара и 

Јадовника  

01 2.500.000 

RSD 

/ 

4.16 Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања 

полиметаличних рудних 

минерализација у 

рудном пољу Котленик 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности 

подручја са степеном 

истражености полиметаличних 

рудних минерализација у 

рудном пољу Котленик 

01 2.500.000 

RSD 

/ 

4.17 Пројекат:  

Геолошка истраживања 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности и 

01 1.700.000 

RSD 

/ 
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титана и ванадијума на 

Јастребцу 

степена истражености Ti и V на 

подручју Јастребца  

4.18 Пројекат:  

Пројекат геолошка 

истраживања мангана 

на подручју Великог 

Рзава и Увца са оценом 

минералне 

потенцијалности 

Завршена валидна процена 

стања потенцијалности и 

степена истражености мангана 

на подручју Великог Рзава и 

Увца  

01 3.700.000 

RSD 

/ 

4.19 Пројекат:  

Геолошка истраживања 

алунита Лецко-

Раданског подручја 

Валидна процена стања 

потенцијалности и геолошко-

економске оцене ресурса 

алунита Лецко-Раданског 

подручја 

01 2.500.000 

RSD 

/ 

4.20 Пројекат:  

Геолошких 

истраживања лежишта 

минералних сировина 

насталих у неогеним 

басенима у 

постколизионом 

периоду (магнезит, 

камена со, бор, 

стронцијум) 

Делом дата валидна процена 

стања потенцијалности и 

геолошко-економске оцене 

ресурса минералних сировина 

насталих у неогеним басенима у 

постколизионом периоду 

(магнезит, камена со, бор, 

стронцијум) 

01 2.400.000 

RSD 

/ 

4.21 Пројекат:  

Стање и перспективе 

развоја сировинске базе 

неметаличних 

минералних сировина 

на подручју Републике 

Србије и могућност 

валоризације у 

органској 

пољопривредној 

производњи  

Делом дата валидна процена 

стања и перспективе развоја 

сировинске базе неметаличних 

минералних сировина на 

подручју Републике Србије и 

могућност валоризације у 

органској пољопривредној 

производњи 

01 2.800.000 

RSD 

/ 

4.22 Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања 

угљоносног басена 

Вршка Чука код 

Зајечара 

Дата валидна процена стања 

потенцијалности и квалитета 

ресурса угљa територије Вршке 

Чуке, поред лијаске, утврђено 

присуство карбонске угљоносне 

серије 

01 3.800.000 

RSD 

/ 

4.23 Пројекат:  

Студија 

потенцијалности 

угљоносног карбона у 

Карпатобалканској 

области источне Србије  

Дата валидна процена стања 

потенцијалности и квалитета 

ресурса угљева за 15% 

територије Источне Србије, 

утврђено присуство карбонске 

угљоносне серије 

01 3.700.000 

RSD 

/ 

4.24 Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања лежишта 

угља Сокобањском 

басену  

Прецизније дефинисан положај 

угљоносне серије у 

Сокобањском басену у циљу 

поузданијег планирања 

детаљних истражних радова 

01 4.600.000 

RSD 

/ 

4.25 Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања угља у 

Деспотовачком 

угљоносном басену 

Прецизније дефинисан положај 

угљоносне серије у 

Деспотовачком басену у циљу 

поузданијег планирања 

детаљних истражних радова 

01 3.800.000 

RSD 

/ 

4.26 Пројекат:  Прецизније дефинисан положај 01 2.400.000 / 
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Студија угљоносности 

западноморавског 

басена са израдом 

геолошко-економске 

оцене и SWOT анализе 

постојећих лежишта 

угља 

угљоносне серије у 

Западноморавском басену на 

основу SWOT анализе у циљу 

поузданијег планирања 

наставка истраживања и 

исплативости активирања 

експлоатације  

RSD 

4.27 Пројекат:  

Геохемијска карта 

Србије 

Геохемијска карта Србије 

1:1.000.000 - извршена прва 

процена стања геохемијског 

статуса резидуалног земљишта 

и валидности постојећих 

резултата 

01 3.500.000 

RSD 

/ 

4.28 Пројекат:  

Геонаслеђе и 

геодиверзитет 

северозападне Србије 

Утврђена валидна процена 

стања објеката геодиверзитета и 

геонаслеђа, са аспекта 

формирања геопаркова за 

подручје западне Србије; 

завршена припрема експоната 

за сталну поставку геолошке 

изложбе у Паштрићу код 

Мионице  

01 3.000.000 

RSD 

/ 

4.29 Пројекат:  

Геонаслеђе и 

геодиверзитет источне 

Србије 

Утврђена валидна процена 

стања објеката геонаслеђа, са 

аспекта формирања геопаркова 

за подручје источне Србије 

01 3.000.000 

RSD 

/ 

4.30 Пројекат:  

Развој, надограња 

Геолошког 

информационог система 

Србије- ГеолИСС-а 

Унето 90% основних 

информација о извештајима и 

елаборатима и кратким 

резимеом рада геолошких 

истраживања за комплетну 

територију Републике Србије у 

базу фондовске документације 

Геолошког информационог 

система Србије 

01 1.500.000 

RSD 

/ 

4.31 Пројекат:  

Хидрохемијска метода 

проспекције у 

истраживању лежишта 

металичних минералних 

сировина (злато, сребро, 

бакар, олово и цинк) 

Урађен одређен број узорака 

хидрохемијским методама за 

злато, сребро, бакар, олово и 

цинк 

01 2.100.000 

RSD 

/ 

 

 

 



 

 359 

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”, број 72/12), 

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 
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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. 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 безбедност и здравље на раду ; Управа за родну равноправност; Инспекторат 

за рад  

 

 

 

У области рада обрађено је 50 захтева послодаваца за давање сагласности за упућивање запослених на 
одсуство са рада  дуже од 45 радних дана, уз накнаду, а на основу члана 116. Закона о раду („Службени гласник 

РС”, бр.24/05,  61/05 и 54/09) који се односи на упућивање запослених на плаћено одсуство. По овом основу  на 

плаћено одсуство упућено је 10.961 запослених.  

У складу са одредбама  Закона о волонтирању („Службени гласник РС”, број 36/10) обрађена су 23 захтева 

за упис у евиденцију организатора волонтирања и jeдан захтев за сагласност на програм волонтирања. На основу 

члана 16. Закона о заштити грађана Савезне Републике Југославије на раду у иностранству („Службени лист СРЈ”, 

број 24/98 и „Службени гласник РС”, број 101/05),  Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (у 

даљем тексту: Министарство) обратило се 80 послодаваца са обавештењем о упућивању запослених на 

привремени рад у иностранство. По овом основу упућено је 612 запослених на привремени рад у иностранство.  
На основу Међудржавног споразума 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 („Службени лист СФРЈ”, број 11/89),  Министарству су се  
обратила 123 послодавца са захтевом за издавање радних дозвола. По овом основу, закључно са 31. децембром 

2012. године, издата је 1.591 радна дозвола од укупне квоте од 2.770 радних дозвола за деташманску 2012-2013. 

годину. Највећи број радних дозвола издат је за послове из области грађевинарства и области сродних 

грађевинарству. Министарство је учествовало у преговарачким тимовима Владе за закључивање измена 

колективних уговора и продужења рока важења, и то за запослене у установама студентског стандарда и 

установама културе чији је оснивач Република Србија. Извршена је регистрација три колективна уговора у складу 

са чланом 266. Закона о раду, и то: Посебног колективног уговора о изменама Посебног колективног уговора за 

запослене у установама студентског стандарда, Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног 

уговора за запослене у установама културе чији је оснивач Република Србија, Анекса V Посебног-гранског 
колективног уговора за металску индустрију Србије. Обрађено је 375 захтева за упис синдиката и удружења 

послодаваца у регистар, као промена података који се уписују у регистар. У складу са одредбама члана 142. 

Закона о раду, које се односе на одлучивање о жалбама изјављеним против решења Фонда солидарности, 

одлучено је решењем у вези са 48 жалби. Издата су мишљења на програме пословања, решења о расподели 

добити, финансијске планове, статуте, програме рада и правилнике о раду републичких јавних предузећа и 

агенција. Обављана је континуирана контрола обрачуна и исплате зарада у републичким јавним предузећима (два 

пута месечно за око 30 предузећа). Дато је 390 мишљења у вези с применом прописа из надлежности овог сектора 

и 37 мишљења на прописе који су у надлежности других министарстава. Настављено је редовно ажурирање 

интернет странице volontiranje.minrzs.gov.rs, промоција и информисање о развоју волонтирања у Републици 

Србији и свету. Ради ефикасније имплементације прописа из надлежности овог сектора, одржане су презентације 
и предавања на бројним семинарима и узето је учешће у радним групама на изради прописа који су у 

надлежности других министарстава. 

Реализација политике запошљавања била је, у складу с Националним акционим планом запошљавања за 
2012. годину, усмерена на подстицање запошљавања у мање развијеним подручјима, развој регионалне и локалне 

политике запошљавања, унапређење људског капитала и веће социјално укључивање, као и унапређење 

институција и развој тржишта рада. Посебно истичемо да су неповољна економска ситуација и недовољна 

привредна активност директно допринели смањењу потражње за радном снагом. Неусаглашеност понуде и 

потражње, велико учешће дугорочно незапослених лица, неповољна старосна и квалификациона структура 

незапослених, висока стопа незапослености младих, велика разлика између регионалних тржишта рада и ниске 

мобилности радне снаге, велики број теже запошљивих лица, као и велики број ангажованих у сивој економији, 
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захтевали су повећане активности кроз примену мера активне политике запошљавања. Оне су биле усмерене на 

подстицање запошљавања теже запошљивих лица, посебно младих, особа са инвалидитетом, као и лица ромске 

националности.  

Усвојен је Национални акциони план запошљавања за 2013. годину, којим су дефинисани циљеви и 
приоритети политике запошљавања. Из средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом обезбеђена је подршка предузећима за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом исплатом рефундације зарада, обезбеђивањем средстава 
за побољшање услова и рада у овим предузећима. Из средстава Транзиционог фонда редовно су исплаћиване 

посебне новчане накнаде бившим радницима, који су утврђени као вишак у привредним друштвима у процесу 

реструктурирања, а којима је недостајало до пет година за остваривање права на пензију, у складу с прописима о 

пензијском и инвалидском осигурању. У оквиру редовних послова спроведене су следеће активности: издатe су 

три дозволe за рад агенцијама за запошљавање, једна дозволa предузећима за професиналну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом, 10 одобрења за спровођење мера и активности професиналне 

рехабилитације; обављени су испити за рад у запошљавању које је положило 18  кандидата;  донето  107  

другостепених решења о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења; извршен 

надзор  над законитошћу рада и аката Националне службе за запошљавање и агенција за запошљавање у 21 

случају. 
У области пензијског и инвалидског осигурања настављене су активности у припреми нормативних аката, 

рада са странкама, одговора на представке и давања мишљења.  

Издвајамо предузете мере за заштиту стандарда корисника чија пензија не премашује износ од 15.000 

динара. Наиме, овим корисницима исплаћује се једнократна помоћ од 16.000 динара, квартално у износу од по 

4.000,00 динара, и то у септембру и децембру 2012. године и у марту и јуну 2013. године. Прве две рате су 

исплаћене у 2012. години, 18. септембра и 18. децембра. Ради припреме реформе система пензијског и 

инвалидског осигурања прикупљају се демографски подаци, подаци из пензијског и инвалидског осигурања,  

подаци о упоредним системима и  научна литература, како би се израдила анализа могућих праваца даљег развоја 

пензијског система, посебно обавезног пензијског осигурања. Редовно су праћени и анализирани статистички и 
финансијски подаци везани за пензијско и инвалидско осигурање и статистике пензијских планова; израђиване 

табеле и прегледи према захтевима руководилаца; рачунате основице осигурања и проценти за усклађивање и 

усаглашавање с подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Прате се и анализе Европске 
комисије, ОЕЦД-а и Светске банке. Настављена је активност на доношењу међународних споразума о социјалном 

осигурању, као и припреме за почетак преговора с државама с којима ови споразуми још нису закључени. 

У области социјалне заштите, новим Законом о социјалној заштити, који је донет 2011. године,  
успостављен је систем базиран на плурализму и лиценцирању пружалаца услуга и стручних радника, као и на 

успостављању и контроли квалитета пружених услуга. Понуђеним решењима подржава се и афирмише породица 

као најбољи оквир заштите осетљивих група, и подстиче се развој хранитељства, усвојење, дневне услуге у 

заједници, кућна нега и помоћ, и друге услуге социјалне заштите. Осим Закона о социјалној заштити у току је 

израда бројних подзаконских аката, неопходних за његову пуну примену, а известан број је већ усвојен. Створени 

су просторни и технички услови за почетак рада Коморе социјалне заштите као независне, професионалне 

организације запослених у социјалној заштити. 

Посебно се ради и на: изради Правилника о породичном смештају, изради измена и допуна 

Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге 
детета (с циљем спречавања злоупотреба грађана чија деца нису у психофизичком стању које захтева некада и 

вишегодишње одсуство са рада ради посебне неге детета), изради Правилника о лиценцирању пружалаца услуга 

социјалне заштите и Правилника о лиценцирању професионалаца у складу са Законом о социјалној заштити, 
изради Правилника о минималним стандардима за Мале домске заједнице за децу, изради Правилника о 

минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, на изменама и допунама Уредбе о мрежи 

установа социјалне заштите. Израђен је Приручник за рад стручњака органа старатељства са жртвама трговине 

људима и реализован наставак обуке запослених у центрима за социјални рад о организовању заштите, помоћи и 

подршке жртвама трговине људима.     

Формирана је Радна група за израду Акционог плана за имплементацију Закона о социјалној заштити, 

за период од 2013. до 2015. године, и одржана три радна састанка са актерима кључним за његову примену. 

Представници  Министарства учествовали су у  радној групи, коју је формирало Министарство енергетике, 

развоја и заштите животне средине, ради утврђивања мерила и критеријума за субвенционисање најугроженијих 

потрошача за утрошену електричну енергију. 
Спроведен је конкурс за локалне самоуправе, чији је циљ подстицање и развој услуга социјалне 

заштите, побољшање  квалитета и статуса најугроженијих групација грађана. Конкурсом су  обухваћене све 

општине III и IV групе, као и девастирана подручја у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању 
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јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе из 2012. године. На конкурс се пријавило 

76 локалних самоуправа (са 84 пројекта), а 30 општина је добило средства за финансирање услуга. 

Одржано је неколико скупова за запослене у социјалној заштити, поводом активности и планова за 

имплементацију Закона о социјалној заштити. На завршној Конференцији пројекта о лиценцирању у социјалној 
заштити, представљени су Предлози правилника о лиценцирању организација и стручних радника пружалаца 

услуга.  

У области борачко-инвалидске заштите организоване су активности у складу с Државним програмом 
обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије и Програмом међународних 

активности посвећених очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба, које је усвојио Одбор Владе 

за неговање традиција ослободилачких ратова Србије. У сарадњи са институцијама културе, музејима и школама, 

ради промовисања рада Министарства у области неговања традиција ослободилачких ратова Србије, као и 

упознавања младих с националном историјом и српском ослободилачком традицијом, организоване су 24 

манифестације и реализована два студијска путовања за кадете Војне академије, студенте Криминалистичко-

полицијске академије и најбоље ученике завршних разреда гимназије с територије шест локалних самоуправа. 

Реализована је обнова, санација и реконструција 20 споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије 

у земљи и иностранству. 

У склопу нормативних активности, настављен је рад на тексту Нацрта закона о борачко-инвалидској 
заштити; израђена је прва верзија Нацрта закона о заштити ратних меморијала; израђена је допуна Инструкције о 

начину утврђивања статуса детета на школовању у поступку признавања права на породичну инвалиднину; дата 

су 104 изјашњења Републичком јавном правобранилаштву и судовима у вези с парничним поступцима странака 

против државе Србије – Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, као и по тужбама државе за 

повраћај неосновано исплаћених износа инвалидских примања корисника права према прописима из области 

борачко-инвалидске заштите; дато је 318 одговора по представкама, захтевима за тумачење прописа, обавештења. 

Настављено је формирање и одржавање базе података Јединствене матичне евиденције корисника борачко-

инвалидске заштите, израђене су измене и допуне информационог програма ради даљег развијања и отклањања 

недостатака; одржане су две седнице Савета за питања ратних ветерана. У оквиру управних и управно-надзорних 
послова обрађена су 1.492  предмета (поступак по жалбама, у вршењу ревизије првостепених решења, ванредна 

правна средстава); у поступку вештачења ради признавања права из области борачко-инвалидске заштите  

надлежне лекарске комисије обрадиле су 189 предмета. У сарадњи с Министарством одбране и Министарством 
унутрашњих послова настављено је отклањање последица криминалних радњи у признавању права из области 

борачко- инвалидске заштите: обрађено је 86 предмета; дата су 562 одговора по представкама, захтевима за 

тумачење прописа, обавештења. 
У области заштите особа са инвалидитетом, настављена је подршка  унапређењу положаја особа са 

инвалидитетом. Започета је процедура за формирање радне групе за израду Закона о знаковном језику, којим се 

утврђује право глуве особе на коришћење знаковног језика у поступцима пред органима државне управе, у току 

циклуса образовања и у поступку остваривања права из система здравствене и социјалне заштите. Израђен је 

Нацрт закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима. Од 20. до 27. децембра 

2012. године одржане су јавне расправе и презентације Нацрта закона.  

Стручна и финансијска подршка организацијама особа са инвалидитетом огледала се првенствено у 

реализацији програма и пројектних активности и унапређењу просторно-техничких услова рада.   

            Инспекторат за рад  контролисао је примену Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, 
других закона, подзаконских прописа и колективних уговора, с циљем  смањења броја повреда на раду и 

професионалних обољења, као и  сузбијања рада „на црно“. Уз превентивно деловање, обављени су инспекцијски 

надзори по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака. 
Инспектори рада су извршили 15.702 инспекцијска надзора у области радних односа. Од 256.250 контролисаних  

запослених - 2.859 лица затечено је на фактичком раду (рад „на црно“), а након предузетих мера, послодавци су 

засновали радни однос са 2.079 лица. Донето је 2.137 решења о налагању отклањања утврђених неправилности, 

као и 369 решења о одлагању извршења решења послодавца о отказу уговора о раду; 1.298 захтева за покретање 

прекршајног поступка, а поднето је и 10 кривичних пријава. Извршена су 42 надзора поводом штрајка, донета 42 

решења о отклањању недостатака, а поднето је и седам захтева за покретање прекршајног поступка. 

                   У области безбедности и здравља на раду извршена су 8.364 инспекцијска надзора и обухваћено 

155.030 запослених. Донета су 2.343 решења о отклањању недостатака, 200 решења о забрани рада на месту рада 

због опасне појаве која може  угрозити безбедност и здравље запослених, поднето је 27 пријава за покретање 

кривичног поступка против одговорних лица због основане сумње да су починили кривично дело изазивања 
опасности јер нису обезбедили примену мера безбедности и здравља на раду, као и 630 захтева за покретање 

прекршајног поступка.  

 Извршено је 638 инспекцијских надзора поводом пријављених повреда на раду, и то: 16 надзора поводом 

смртних повреда на раду, девет надзора поводом тешких повреда на раду са смртним исходом, 11 надзора 



 

 363 

поводом колективних повреда на раду, 511 надзора поводом тешких повреда на раду и 91 инспекцијски надзор 

поводом лаких повреда на раду.  

                  Инспектори рада су извршили 3.251 интегрисани инспекцијски надзор (један инспектор рада врши 

надзор по свим основним питањима из области безбедности и здравља на раду и радних односа приликом једне 
инспекцијске посете), при чему су 233 лица затечено на раду „на црно“, а након инспекцијског надзора са 116 

лица је заснован радни однос. Донето је 417 решења о отклањању недостатака из области радних односа и 1.021  

решење о отклањању недостатака из области безбедности и здравља на раду, изречена је 21 забрана рада, поднето 
98 захтева за покретање прекршајног поступка из области радних односа и безбедности и здравља на раду. 

               Контролом примене Закона о заштити становништава од изложености дуванском диму, извршено је 

6.776 инспекцијских надзора и донето  115 решења о отклањању утврђених недостатака. 

               У оквиру контроле примене Закона о спречавању злостављања на раду, извршено је 4.545 надзора.  

Донето је 161 решење о отклањању недостатака и шест захтева за покретање прекршајног поступка. На основу 74 

захтева запослених за остваривање права у вези са злостављањем на раду,  донето је 13 решења, 25 закључака, 40 

обавештења подносиоцу захтева, којим се упућују како да остваре своја права, а поднето је и 10 захтева за 

покретање прекршајног поступка. 

          Настављена је сарадња с Међународним информативним центром Међународне организације рада, и 

то у својству колаборативног центра за Републику Србију, као и с Међународном асоцијацијом инспекције рада и 
Регионалним савезом инспекција рада југоисточне Европе, Републике Азербејџан и Украјине. 

Управа за безбедност и здравље на раду је организовала и реализовала бројне активности (обележен је 

Светски дан безбедности и здравља на раду и Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији, одржан је 

38. међународни сајам ,,112 EXPO”), а у извештајном периоду је, поводом Европске недеље безбедности и 

здравља на раду (последња недеља октобра 2012. године), у Привредној комори Србије 25.октобра 2012. године 

организована конференција чија је тема била „Едукација у циљу превенције ризика”. 

 Управа за родну равноправност наставила је сарадњу с другим државним органима, институцијама, 

локалним органима власти и организацијама цивилног друштва у оквиру које је формирана Међусекторска радна 

група за праћење активности и унапређивање области родне равноправности; достављен је упитник свим 
локалним самоуправама за утврђивање укључености жена у процесе одлучивања на локалном нивоу; започето је 

вишемесечно истраживање о стању родне равноправности у Републици Србији; извршене  су припреме за 

прикупљање планова мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег 
извештаја о њиховом спровођењу  које су послодавци, који имају у радном  односу више од 50 запослених на 

неодређено време, обавезни да сачине, усвоје и доставе Министарству; у оквиру промотивних активности 

организована су  два округла стола и Национална конференција (одржана у Београду 23. новембра 2012. године) 
под називом „Борба против насиља у породици, шта даље?”; током новембра 2012. године  РТС  је поновно 

емитовао  шест епизода серијала  „О родној равноправности” (прилагођеног особама са оштећеним слухом). 

Управа за родну равноправност је привела крају реализацију два пројекта: пројекта „Борба против 

сексуалнoг и родно заснованог насиља”, који је финансирала Владе Краљевине Норвешке, и пројекта „Програм 

имплементације прве фазе активности Националног акционог плана”, који је реализован у сарадњи са SIDA и  

Владом Краљевине Шведске.   

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о допуни Закона о 

платама у државним 

органима и јавним 

службама 

 

Прецизирано је да се примена 

Закона о платама у државним 

органима и јавним службама не 

односи на запослене у Фонду за 

социјално осигурање војних 

осигураника 

Народна 

скупштина 

усвојила  

10/13 

30. јануар  

Фискална 

стратегија за 

2013. годину са 

пројекцијама за 

2014. и 2015. 

годину 

2. 

 

Закон о допуни Закона о 

пензијском и инвалидском 

осигурању 

Утврђен је проценат 

усклађивања пензија у октобру 

2012. и априлу 2013. године. 

Народна 

скупштина 

усвојила 

93/12 

28. септембaр 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Национална 
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Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
стратeгија о 

старењу 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Уредба о утврђивању 

посебних износа који 

се плаћају за време 

трајања ,,Дечје 

недеље” у 2012. 

години 

Члан 74. став 4. 

Закона о друштвеној 

бризи о деци 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 49/92, 29/93, 

53/93, 53/93 – др. 

закон, 67/93, 67/93 – 

др. закон, 28/94, 

47/94, 48/94 – др. 

закон, 25/96, 29/01, 

16/02 – др. закон, 

62/03 –др. закон, 

101/05 – др. закон и 

18/10 – др. закон) и 

члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 

– исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Утврђују се посебни износи 

који се плаћају за време 

трајања ,,Дечје недеље” у 

2012. години, што 

представља редовну 

годишњу активност за време 

трајања ,,Дечје недеље”, у 

циљу организовања 

културних, образовних, 

рекреативних и других 

манифестација посвећених 

деци 

91/12 

21. септембар 

/ 

2. Уредба о 

превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад 

услед ризика од 

експлозивних 

атмосфера 

Члан 123. тачка 3. 

Устава Републике 

Србије, а у вези са 

чланом 7. Закона о 

безбедности и 

здрављу на раду 

(“Службени гласник 

РС”, број 101/05) 

Прописани су минимални 

захтеви које је послодавац 

дужан да испуни у 

обезбеђивању примене 

превентивних мера за 

безбедан и здрав рад услед 

ризика од експлозивних 

атмосфера 

101/12 

23. октобар 

/ 

3. Уредба о измени и 

допунама Уредбе о 

коефицијентима за 

обрачун и исплату 

плата запослених у 

јавним службама 

Члан 8. 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 и 99/11-

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-

Уређују се коефицијенти за 

обрачун и исплату плата 

запослених у предшколским 

установама на јединствен 

начин на читавој територији 

РС 

124/12 

29. децембaр  

Фискална 

стратегија за 

2013. годину 

са 

пројекцијама 

за 2014. и 

2015. годину. 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) 

4. Уредба о изменама и 

допунама 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 

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) 

Уређује да се јединствена 

пријава у електорнском 

облику подноси од 1. априла 

2013. године, с тим да, ако 

подносилац јединствене 

пријаве – правно лице не 

поседује техничке услове за 

непосредно подношење 

Централном регистру 

јединствене пријаве у 

електронском облику, до 

обезбеђења тих услова, а 

најдаље до истека једне 

године од дана ступања на 

снагу Уредбе,  јединствену 

пријаву у електронском 

облику може подносити  

посредством Републичког 

фонда за пензијско и 

инвалидско  осигурање, 

Републичког фонда за 

здравствено осигурање или 

Националне службе за 

запошљавање 

124/12 

29. децембaр 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Национална 

стратeгија о 

старењу 

5. Одлука о изменама 

Одлуке о отварању 

Буџетског фонда за 

професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом 

Члан 64. Закона о 

буџетском систему 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 

101/10 i 101/11), 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 28. Закона 

о професионалној 

рехабилитацији и 

запошљавању особа 

са инвалидитетом 

(„Службени гласник 

РС”, број 36/09) 

Усклађивање са Законом о 

министарствима, у области  

професионалне 

рехабилитације и 

запошљавања особа са 

инвалидитетом  

 

83/12 

24. август 

/ 

6. Одлука o изменама и 

допунама Оснивачког 

акта Друштва са 

ограниченом 

одговорношћу за 

оспособљавање и 

запошљавање особа са 

инвалидитетом 

PEHAR-UP, Чачак 

Члан 11. став 1. и 

члана 591. Закона о 

привредним 

друштвима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/11 и 

99/11), а у вези са 

чланом 38. Закона о 

професионалној 

рехабилитацији и 

запошљавању особа 

са инвалидитетом 

(„Службени гласник 

Утврђивање удела државне 

својине у средствима која 

користе  предузећа за 

професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање особа са  

инвалидитетом  PEHAR-UP и 

усклађивање са одредбама 

Закона о привредним 

друштвима  

 

104/12 

31. октобар 

/ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
РС”, број 36/2009) и 

члан 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка и 101/07, 

65/08,16/11,68/12-УС 

и 72/12) 

7. Закључак 

05 број: 401-5069/2012  

од 16. августа 2012. 

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), у вези са 

чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 

101/11) 

Усвојен  Програм о изменама 

и допунама Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

буџета Републике Србије за 

2012. годину 

/ / 

8. Закључак 

05 број: 401-5070/2012  

од 16. августа 2012. 

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), у вези са 

чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 

101/11)  

Усвојен Програм о изменама 

и допунама Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда” из буџета Републике 

Србије за 2012. годину 

 

/ / 

9. Закључак 

05 број: 401-5404/2012  

од 30. августа 2012. 

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), у вези са 

чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, број 

101/11) 

Усвојен  Програм о изменама 

и допунама Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

Буџетског фонда за 

професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом за 

2012. годину 

/ / 

10. Закључак 

05 број: 401-5406/2012 

од 30. августа 2012. 

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), а у вези 

са чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

Усвојен  Програм о изменама 

и допунама Програма  

распореда и коришћења 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање запошљавања 

/` / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
годину („Службени 

гласник РС”, број 

101/11) 

особа са инвалидитетом за 

2012. годину 

11. Закључак 

05 број: 400 -5308/2012  

од 30. августа  2012. 

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 

финансијском пословању 

Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско 

осигурање за 2011. годину 

/ Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Национална 

стратeгија о 

старењу 

12. Закључак 

05 број: 021-5312/2012 

од 30. августа 2012. 

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 

раду Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско 

осигурање за 2011. годину 

/ / 

13. Закључак 

05 број: 59-5584/2012 

од 6. септембра 2012. 

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) 

Промена лица овлашћеног за 

потписивање Споразума 

између Републике Србије и 

Канаде о социјалној 

сигурности 

/ / 

14. Закључак  

05 број: 401-5874/2012 

од 14. септембра 2012. 

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, 

71/05–исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС и 72/12) 

Утврђена исплата 

једнократне помоћи у износу 

од 16.000,00 динара, 

корисницима пензије и 

привремене накнаде у 

РФПИО, а чији укупни 

износи пензије, односно 

накнаде не прелазе 15.000,00 

динара за месец август 2012. 

године    

/ / 

15. Закључак 

05 број: 018-5774/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

Промена лица овлашћеног за 

потписивање Споразума 

између Републике Србије и 

Румуније о социјалној 

сигурности 

/ / 

16. Закључак 

05 број: 59-5775/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

Утврђена основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Украјине о 

социјалној сигурности 

/ / 

17. Закључак 

05 број: 59-5829/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

Утврђена основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Великог Војводства 

Луксембург о социјалној 

сигурности 

/ / 

18. Закључак Члан 43. став 3. Усвојен Извештај о раду / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
05 број:021-6050/2012 

од 20. септембра 2012. 

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) 

Националне службе за 

запошљавање за 2011. 

годину 

19. Закључак  

05 број: 021- 5636/2012 

од 18. октобра 2012. 

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 о 

могућности промене статуса 

појединих органа и 

организација основаних за 

обављање послова у 

надлежности Министарства 

рада, запошљавања и 

социјалне политике 

/ / 

20. Закључак 

05 број: 401-6938/2012 

од 18. октобра 2012. 

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), а у вези 

са чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”  бр. 

101/11 и 93/12) 

Усвојен  Програм о допуни 

Програма распореда и 

коришћења средстава 

дотација организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања из буџета 

Републике Србије за 2012. 

годину 

 

/ / 

21. Закључак 

05 број: 401-6987/2012 

од 18. октобра 2012. 

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), а у вези 

са чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”,  број 

101/11) 

Усвојен  Програм о изменама 

и допуни 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 

/ / 

22. Закључак 

05 број: 401-6939/2012 

од 18. октобра 2012. 

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), а у вези 

са чланом 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије  за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 и 93/12) 

Усвојен  Програм о допуни 

Програма распореда и 

коришћења средстава 

дотација организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом за 

2012. годину 

/ / 

23. Закључак 

05 број: 401-6986/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”  бр. 55/05, 71/05- 

Усвојен Програм о измени и 

допуни Програма распореда 

и коришћења средстава 

„Транзиционог фонда” из 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
 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 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”,  бр. 

101/11 и 93/12) 

буџета Републике Србије за 

2012. годину 

24. Закључак 

05 број: 101-6481/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Извештај о 

реализацији Акционог плана 

за спровођење политике 

запошљавања младих за 

период од 2009. до 2011. 

године 

/ / 

25. Закључак 

05 број: 018-7109/2012 

од 25. октобра 2012. 

године 

Члан 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,  71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12 )    

Усвојен Закључак о измени 

Закључка Владе 05 Број: 018-

2050/2012 од 22. марта 2012. 

године  за вођење преговора 

за закључивање Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Руске 

Федерације о привременом 

запошљавању и раду 

држављана Републике 

Србије у Руској федерацији и 

држављана Руске Федерације 

у Републици Србији 

 

/ / 

26. Закључак 

05 број: 633-7645/2012 

од 2. новембра 2012. 

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 Предлог начина 

обележавања Дана примирја 

у Првом светском рату 

 

/ / 

27. Закључак  

05 број: 59-7803/2012 

од 16. новембра 2012. 

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 извештај и 

усаглашен текст Споразума 

између Републике Србије и 

Великог Војводства 

Луксембург о социјалној 

сигурности. 

/ / 

28. Закључак 

05 број: 108-8276/2012 

од 28. новембра 2012. 

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 у вези 

проблема исплате пензија 

остварених на подручју АП 

Косово и Метохија, а 

поводом пресуде Европског 

суда за људска права у 

Стразбуру од 17. априла 

2012. године и образује 

радна група са задатком да 

предложи акциони план, 

којим ће се уредити начин и 

поступак утврђивања 

испуњености услова за 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
коришћење права из 

пензијског и инвалидског 

осигурања корисника са 

територије АП Косово и 

Метохија, којима је то право 

утврђено и којима је исплата 

утврђеног права 

обустављена, као и 

испуњеност услова за 

исплату доспелих 

неисплаћених пензија, и 

начин и динамику исплате 

доспелих неиплаћених 

пензија 

29. Закључак 

05 број: 101-8470/2012-

1 од 6. децембра 2012. 

године 

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. 55/05,71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12- 

УС и 72/12 )    

Усвојен Национални 

акциони план запошљавања 

за 2013. годину 

117/12 

12. децембар 

Национална 

стратегија 

запошљавања 

за период од 

2011. до 2020. 

године 

30. Закључак 

24 број:119-7092/2012-

1 

од 6. децембра 2012. 

године 

Члан 13. став 2.  

Одлуке  о изменама и 

допунама оснивачког 

акта друштвеног 

предузећа за 

производњу обуће 

„ДЕС”, Нови Сад 

(„Службени гласник 

РС”, број 20/12) и 

члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка и 101/07, 

65/08,16/11,68/12-УС 

и 72/12) 

Одређивање представника 

Републике Србије у 

Скупштини Предузећа за 

професионалну  

рехабилитацију и 

запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС” д.о.о 

Нови Сад 

 

/ / 

31. Закључак 

05 број: 633-8751/2012 

од 13. децембра 2012. 

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 предлог за 

асфалтирање приступног 

пута до спомен костурнице 

на Зебрњаку код Куманова 

Република Македонија 

/ / 

32. Закључак 

05 број: 401-9468/2012 

од 29. децембра 2012. 

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-

Усвојен Програм распореда и 

коришћења средстава 

„Транзиционог фонда” из 

буџета Републике Србије за 

2013. годину – за исплату 

посебне новчане накнаде 

/ / 
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Назив акта Правни основ 
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Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
УС и 72/12) 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о измени Правилника о 

условима и висини трошкова за 

издавање лиценци за обављање 

послова у области безбедности и 

здравља на раду 

Члан 56. став 4. Закона о        

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

101/05) 

/ 87/12 

07. септембар 

2.  Правилник о изменама и допунама 

Правилника о програму, начину и 

висини трошкова полагања стручног 

испита за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и 

послова одговорног лица 

Члан 54. став 3. Закона о    

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

101/05) 

/ 91/12 

21. септембар 

3.  Правилник о изменама и допунама 

Правилника 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 

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)  

/ 91/12 

21. септембар 

4.  Правилник 

о изменама Правилника о просторним 

и техничким условима за рад агенције 

за запошљавање, условима стручне 

оспособљености запослених, 

програму, садржини и начину 

полагања испита за рад у 

запошљавању 

Члан 21. став 4. Закона о 

запошљавању и 

осигурању за случај 

незапослености 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09 и 88/10) 

 

/ 100/12 

19. октобар 

5.  Правилник 

о изменaмa Правилника о начину 

издавања, садржини и изгледу 

легитимације инспектора за вршење 

надзора над спровођењем Закона о 

професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом 

Члан 46. став 3. Закона о 

професионалној 

рехабилитацији и 

запошљавању особа са 

инвалидитетом 

(„Службени гласник 

РС”, број 36/2009) 

/ 101/12 

23. октобар 

6.  Правилник о расподели средстава за 

програме заштите и унапређења 

положаја особа са инвалидитетом и за 

финансирање установа социјалне 

заштите 

 Члан 18. став 3. Закона 

о  играма на срећу 

(„Службени гласник 

РС”, број 88/11) 

/ 109/12 

16. новембар 

7.  Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при излагању 

електромагнетском пољу 

Члан 7. став 2. Закона о    

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

101/05) 

/ 117/12 

12. децембар 

8.  Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при излагању 

вештачким оптичким зрачењима 

Члан 7. став 2. Закона о    

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

/ 120/12 

21. децембар 
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Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
101/05) 

9.  Правилник о садржају елабората о 

уређењу градилишта 

Члан 18. став 4. Закона о    

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

101/05) 

/ 121/12 

24. децембар 

10.  Правилник о допунама Правилника о 

превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу опреме за 

рад 

Члан 7. став 2. Закона о    

безбедности и здрављу 

на раду (“Службени 

гласник РС”, број 

101/05) 

/ 123/12 

28. децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1.  Пројекат реформе 

пензијске 

администрације и 

система обједињене 

наплате у Републици 

Србији до 2012. године 

Приведен је крају Пројекат 

реформе пензијске 

администрације; настављено је 

са радом на развоју пословних 

процеса у Централном регистру 

Кредит 

Светске банке 

У 2012. години 

исплаћено је 

2.702.777 EUR  

Национална 

стратегија 

одрживог развоја,  

Национална 

стратeгија о 

старењу 

2.  Подршка програмским 

активностима удружења 

особа са инвалидитетом 

(Годишњи конкурс) 

22. новембра 2011. године 

расписан Конкурс за 

унапређење положаја особа са 

инвалидтетом, за финансирање 

програмских активности 

удружења, односно 

организација особа са 

инвалидитетом, са седиштем у 

Републици Србији;  подржана 

су 32 пројекта организација 

особа са инвалидитетом 

01 97.838.573,05 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици 

Србији 

3.  Подршка пројектним 

активностима 

организација особа са 

инвалидитетом и 

удружења грађана 

(Стално отворени 

конкурс) 

На конкурсу који је био 

расписан за период од 4. 

јануара 2012. до 20. децембра 

2012. године подржане су 

активности из области 

побољшања приступачности 

физичког окружења, 

унапређења просторно - 

техничких услова рада 

организација особа са 

инвалидитетом и  хуманитарни 

и други програми који имају за 

циљ унапређење положаја 

особа са инвалидитетом и 

других маргинализованих 

група;  финансирана су четири  

пројекта 

01 1.486.000,00 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици 

Србији 

4. Подршка особама са 

инвалидитетом 

(царинске олакшице за 

увоз аутомобила и 

рефундација плаћеног 

Издато је 909 потврда на име 

царинских олакшица за увоз 

аутомобила и исплаћено 

23.850.155,77 динара на име 

рефундације плаћеног износа 

01 23.850.155,77 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

износа ПДВ-а на увоз 

моторног возила) 

ПДВ-а на увоз моторног возила Србији 

5. Програм исплате 

посебне новчане накнаде 

из „Транзиционог 

фонда” 

Обезбеђен трансфер средстава 

из буџета Националној служби 

за запошљавање ради исплате 

посебне новчане накнаде из 

„Транзиционог фонда”  

01 

 

1.001.890.565,89 

RSD 

/ 

5.1 Пројекат распореда и 

коришћења средстава из 

„Транзиционог фонда“ 

за 2012. годину 

Извршена исплата посебне 

новчане накнаде за јули, август, 

септембар, октобар и новембар 

2012. године (просечан месечни 

број корисника био је 6.480),  

бившим радницима који су 

утврђени као вишак у 

привредним друштвима у 

процесу реструктурирања 

којима је недостајало до пет 

година за остваривање права на 

пензију, у складу са прописима 

о пензијском и инвалидском 

осигурању 

01 1.001.890.565,89 

RSD 

/ 

6. Програм подстицања 

запошљавања кроз 

спровођење мера 

активне политике 

запошљавања 

Обезбеђен пренос средстава 

Националној служби за 

запошљавање за подстицање 

запошљавања  и смањење 

незапослености кроз 

реализацију активне политике 

запошљавања 

01 

 

1.480.000.000,00 

RSD 

 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011-

2020. године, 

Национална 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 

6.1. Пројекат распореда и 

коришћења средстава 

дотација организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања из буџета 

Републике Србије за 

2012. 

годину - мере активне 

политике запошљавања 

Извршен пренос средстава 

Националној служби за 

запошљавање која су нaмењена 

финансирању мера активне 

политике запошљавања, према 

утврђеној динамици 

01 

 

1.480.000.000,00 

RSD 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011–

2020. године, 

Национална 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 

7. Програм подстицања 

запошљавања особа са 

инвалидитетом из 

средстава Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом 

Обезбеђена исплата средстава 

из Буџетског фонда за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом за: 1) 

рефундацију зарада особама са 

инвалидитетом у  предузећима 

за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом, 2) 

побољшање услова рада, 

унапређење производних 

програма, увођење стандарда, 

побољшање квалитета 

производа и пружених услуга, 

прилагођавање радних места 

или у друге сврхе, и 3) 

трансфер средстава НСЗ за 

мере и активности које 

спроводи  Национална служба 

01 

 

1.189.464.217,35 

RSD 

/ 
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Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

за запошљавање 

7.1. Пројекат  распореда и 

коришћења средстава 

субвенција јавним 

нефинасијским 

предузећима и 

организацијама из 

Буџетског фонда за 

професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом 

Републике Србије за 

2012. годину 

Право на рефундацију зарада за 

запослене особе са 

инвалидитетом (ОСИ) 

остварило је 41 

предузећe за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање 

ОСИ која 

запошљавају око 1.600 ОСИ; по 

јавном позиву за побољшање 

услова рада у предузећима за 

професионалну 

рехабилитацију и запошљавање 

ОСИ одобрено је финансирање 

59 поднетих пријава, и то за 

подршку развоју 

конкурентности набавком 

репроматеријала и сировина 

подржано је финансирање 31 

предузећа, а за набавку нове 

опреме подржано је 

финансирање 28 предузећа; у 

циљу побољшања услова рада у 

вези са професионалном 

рехабилитацијом и одржањем 

запослења ОСИ опредељена су 

средства и за покривање 

оправданих трошкова 

запошљавања стручних лица за 

радно оспособљавање и 

професионалну рехабилитацију 

ОСИ и трошкова превоза за 

долазак на рад и одлазак са рада 

запослених стручних лица и 

ОСИ 

01 

 

809.464.217,35 

RSD 

 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011–

2020. године, 

Национална 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 

7.2. Пројекат распореда и 

коришћења средстава 

дотација организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом 

Републике Србије за 

2012. годину – за мере 

активне 

политике запошљавања 

које спроводи НСЗ 

Извршен пренос средстава 

Националној служби за 

запошљавање намењених 

финансирању мера активне 

политике запошљавања, према 

утврђеној динамици, 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 

рефундација трошкова стручне 

подрше ОСИ које су запослене 

под посебним условима 

01 

 

380.000.000,00 

RSD 

/ 

8. ИПА 2011 

Твининг пројекат 

„Припрема институција 

тржишта рада Републике 

Србије за Европску 

стратегију 

запошљавања“ 

Пројекат је започео са 

реализацијом у мају 2012. 

године, а предвиђено трајање 

пројекта је 24 месеца; у првом 

кварталу су спровођене 

припремне активности на 

пројекту, други квартал је 

06 Закључно са 

другим 

кварталом, на 

дан 27. октобра 

2012. године 

потрошено је 

275 615,83 EUR,  

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011–

2020. године, 

Национални 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

обележен реализацијом обука 

из Резултата 1 (ојачани 

капацитети МРЗСП-е/Сектора 

за запошљавање и НСЗ-а у 

области Европске стратегије 

запошљавања) и Резултата 2 

(дате препоруке у вези са 

усклађивањем прописа у 

области запошљавања са 

правним тековинама ЕУ); 

одржана је Конференција којом 

је обележен почетак пројекта; 

започела је реализација 

активности предвиђених за 

постизање Резултата 4 (локални 

савети за запошљавање 

оспособљени да тумаче податке 

о потребама тржишта рада и да 

заједнички проналазе одговоре 

на проблем незапослености) 

(30.638.199,83 

RSD), односно 

13,77% буџета 

пројекта 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 

9. ИПА 2011 

Пројекат техничке 

помоћи „Даље 

интегрисање система за 

прогнозе, мониторинг и 

евалуацију у креирање и 

спровођење мера 

активне политике 

запошљавања и 

усклађивање 

Националне 

класификације занимања 

са стандардима ИСЦО 

08 ” 

Пројекат је започео са 

реализацијом 5. септембра 

2012. године; предвиђено је 

трајање пројекта је 24 месеца; 

одржан је Први састанак 

Управног одбора пројекта и 

отпочела је реализација 

активности које се односе на 

компоненте 1 и 3 пројекта, 

превасходно у домену 

прикупљања информација о 

релевантним реализованим и 

текућим пројектима, односно 

прегледа постојећих 

методологија и процена 

потреба за прогнозe трендова 

на тржишту рада и мониторинг 

и евалуaцију активних мера 

политике запошљавања 

06 1.200.000 EUR 

(133.395.240,00 

RSD) 

укупна 

вредност 

пројекта 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011–

2020. године, 

Национални 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 

10. ИПА II 2009 „Миграције 

за развој у Западном 

Балкану – MIDWEB ” 

Пројекат је започео са 

реализацијом 1. фебруара 2011. 

године и очекивано трајање је 

22 месеца;  

завршни догађај је семинар у 

Сарајеву, током новембра 2012. 

године, на тему „Програми 

преноса знања и вештина и 

њихов допринос развоју ”  који 

је окупио представнике 

институција са Западног 

Балкана, 

изабраних земаља чланица ЕУ и 

међународне стручњаке, са 

циљем размене добре праксе и 

поука усвојених током 

реализације Пројекта, 

идентификације стратегија које 

треба развијати и примењивати 

са циљем транспоновања 

06 ИПА фондови 

1.950.000 EUR, 

остали извори 

200.000 EUR 

(238.999.805,00 

RSD)  

укупна 

вредност 

пројекта 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011–

2020. године, 

Национални 

акциони план 

запошљавања за 

2012. годину 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

програма преноса знања и 

вештина и њиховог 

усаглашавања са тренутном 

ситуацијом и потребама земаља 

региона, интегрисања дијаспоре 

и дубље повезивање дијаспоре 

и земаља порекла, уз сумирање 

информација о недостајућим 

вештинама и знањима, као 

инпутима за наредне програме 

и политике 

11. Пројекат -Унапређење 

безбедности и здравља 

на раду у Србији 

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 јул – децембар 

2012. године, у односу на исти 

период претходне године, код 

запослених у текстилној, 

индустрији коже и обуће 

05 480.484,00 EUR, 

(53.333.774,00 

RSD) планирана 

средства за 

реализацију 

друге фазе 

пројекта 

11/2011–

05/2013. године 

/ 

12. Пројекат - Програм 

имплементације прве 

фазе активности 

Националног АП 

30% жена у представничким 

телима и на руководећим 

местима у органима јавне 

власти, повећан проценат 

запослених и самозапослених 

жена, промена слике жена у 

медијима 

05 

 

 

300.000  

EUR 

(33.400.000 

RSD) 

Национална 

стратегија за 

побољшање 

положаја жена и 

унапређивање 

родне 

равноправности 

13. Пројекат - Борба против 

сексуалног и родно 

заснованог насиља (у 

даљем тексту: СРЗН) 

Развијени капацитети 

надлежних институција и 

установа за креирање јавних 

политика везаних за СРЗН и 

њихову имплементацију; 

побољшан приступ жртава 

насиља одговарајућим 

сервисима; успостављене 

униформне процедуре и 

стандарди за прикупљање 

података о СРЗН у релевантним 

институцијама и побољшана 

њихова  хоризонтална и 

вертикална координације; 

увођење програма 

рехабилитације за почиониоце 

СРЗН, подигнут ниво свести о 

СРЗН 

05 

 

 

 

 

 

300.000 USD 

 

(24.955.000 

RSD) 

Национална 

стратегија за 

побољшање 

положаја жена и 

унапређивање 

родне 

равноправности, 

Национална 

стратегија за 

спречавање и 

сузбијање насиља 

над женама у 

породици и 

партнерским 

односима 

14. Пружање унапређених 

услуга на локалном 

нивоу – ДИЛС (Delivery 

of Improved Local 

Services) 

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 свих 261 

локација у Србији 

06 23.088.999,52 

RSD 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа са 

инвлаидитетом у 

Републици 

Србији 

15. Успостављање и 

примена система 

Израђене радне верзије 

докумената којима се уводи 

05 19.991.378,03 

RSD 

Национални 

програм за 
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Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

лиценцирања пружалаца 

услуга у систему 

социјалне заштите у 

Србији 

процес лиценцирања 

организација и стручних 

радника пружалаца услуга 

социјалне заштите и 

припремљене основе за 

оснивање Коморе социјалне 

заштите 

интеграцију 

Републике Србије 

у Европску унију, 

Стратегија 

развоја социјалне 

заштите 

16. Енергетска ефикасност у 

Републици Србији 

Унапређени услови за смештај 

у пет установа, и то у: Тутину, 

Кулини, Ветернику, Крагујевцу 

„Мале пчелице“, Панчеву- Дом 

слепих, (побољшан систем 

грејања, реконструкција 

кровова, замена столарије, 

санација зграда у делу 

спољашње изолације и др)   

06 37.145.906,77 

RSD 

/ 

17. Деинституционализација 

установа за 

резиденцијални смештај 

у Кулини, развој малих 

домских заједница, 

хранитељства и 

локалних услуга за децу 

са тежим и тешким 

сметњама у развоју у 

Нишу, Алексинцу и 

Неготину 

Трансформација установа за 

децу са сметњама у развоју и 

установа за децу без 

родитељског старања. Развојем 

концепта малих домских 

заједница потпуно се затвара РЈ 

за децу Дома у Кулини. 

05 1.205.286,00 

RSD 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

2. Министарка проф. др Алиса Марић 

3. Делокруг На основу члана 18. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Републички завод за спорт – установа у области спорта; Антидопинг aгенција 

Републике Србије;  

 

 

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) у области омладинске политике 

наставило је да спроводи стратешке циљеве дефинисане Националном стратегијом за младе („Службени гласник 

РС”, број 55/08) и, у сарадњи с бројним партнерима, активности дефинисане Акционим планом за спровођење  
Националне стратегије за младе за период од 2009. до 2014. године („Службени гласник РС”, број 7/09) (у даљем 

тексту: Акциони план), као и Стратегију каријерног вођења и саветовања са акционим планом за њено 

спровођење за период од 2010.  до 2014. године („Службени гласник РС”, број 16/10).  
Ради успешног спровођења Националне стратегије за младе, од јула до децембра 2012. године одобрено је 

и финансирано 58 пројеката удружења и настављена реализација и финансирање 77 пројеката одобрених у првој 

половини 2012. године; реализован је програм „Млади су закон” у 25 округа у Републици Србији; пружена је 
подршка активним младим људима који желе да допринесу бољем животу у месту у коме живе и кроз програм су 

финансирана 224 омладинскa волонтерскa пројекта, а поводом обележавања међународног дана волонтера, 

Министарство је у сарадњи с Делегацијом Европске уније у Републици Србији  наградило најбоље; око 350 

удружења младих и неформалних група младих је учествовало у обукама писања пројеката и управљања 

пројектним циклусом; отворено је шест нових канцеларија за младе, тако да их данас има 139, а у поступку 

отварања је још шест; пружена је финансијска подршка за имплементацију локалних акционих планова у 22 

локалне самоуправе које подржавају реализацију акционих планова и рад канцеларија за младе на локалном 

нивоу; на седницама скупштина општина усвојена су два локална акциона плана, тако да их данас има 118; 



 

 379 

остварено је повезивање релевантних актера из области омладинске политике на европском, регионалном и 

локалном нивоу; формирана је Асоцијација канцеларија за младе; договорени су заједнички пројекти и 

активности; потписан је билатерални Споразум о сарадњи  с Босном и Херцеговином, припремљени су акциони 

планови о сарадњи с Републиком Азербејџан и Републиком Српском за 2013. годину; интензивиране су 
консултације и припреме у вези с потписивањем споразума о сарадњи с ресорним министарством Републике 

Турске; организоване су радне посете за делегације Чешке Републике, Републике Словеније и Републике Српске, 

као и узвратна посета Републици Словенији; повећан је ниво информисаности младих о могућностима које им се 
пружају на европском нивоу (различити тренинзи/програми/стипендије/грантови, и сл.); број корисника европске 

омладинске картице са 60.000 повећан је на 70.000, а број доступних попуста и погодности на националном нивоу 

повећан је на 600. Настављен је упис удружења и савеза у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења 

за младе и њихових савеза, у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), тако да је 31. 

децембра 2012. године евидентирано 356 удружења и савеза. 

Делегација Министарства учествовала је на 9. конференцији министара задужених за младе држава 

чланица Савета Европе (Санкт Петербург).  Представници Министарства редовно учествују на састанцима 

Надзорног одбора за младе, Координационог одбора Парцијалног споразума о мобилности младих кроз европску 

омладинску картицу и Програмског комитета за младе Савета Европе. Један од резултата проактивне сарадње је 

прикључивање Републике Србије европској кампањи за борбу против говора мржње на интернету, иницираној у 
омладинском сектору Савета Европе. Део те сарадње је реализација Дугорочног тренинга за тренере за активно 

учешће младих, првог те врсте који Савет Европе организује с једном државом чланицом, а чији је циљ 

унапређење квалитета омладинског рада и стандардизација метода у раду с младима (март 2012 – фебруар 2013). 

Финансиран је пројекат контакт тачака програма „Млади у акцији” који је обухватио низ обука младих и 

координатора канцеларија за младе за управљање пројектним циклусом у међународним омладинским 

пројектима Европске уније и пружање подршке у процесу акредитације и развоју нових пројеката за учешће у 

програму за младе Европске уније. У оквиру програма „Млади у акцији” Европске уније одобрено је 25 

међународних омладинских пројеката, тако да се број одобрених пројеката у 2012. године повећао на 60. До краја 

године акредитоване су 42 организације, од чега је пет канцеларија за младе, које сада могу слати и примати 
младе волонтере, у оквиру Европског волонтерског сервиса. Ова компонента програма „Млади у акцији” 

омогућава младима из Републике Србије да, као волонтери, живе и раде у другим земљама Европе током 12 

месеци, али и младима из европских земаља да дођу и волонтирају на пројектима у Републици Србији. 
Министарство је припремило „Извештај о спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у 

Републици Србији за период од марта 2010. до марта 2012. године” и доставило га Влади Републике Србије 1. 

октобра 2012. године, ради информисања. У складу са Акционим планом за спровођење наведене стратегије, 
којим је предвиђено да се до краја 2014. године оснује Национални ресурсни центар за каријерно вођење и 

саветовање, Министарство је израдило нацрт пројекта „Развој система каријерног вођења и саветовања у 

Републици Србији, с нагласком на изради Студије изводљивости за идентификовање и избор најефикаснијег и 

најбољег модела Националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање”, и доставило га 26. новембра 

2012. године Канцеларији за европске интеграције. 

Остварена je интензивна сарадња с међународним партнерима: (ГИЗ, УСАИД, Британски савет) на 

спровођењу активности предвиђених Стратегијом каријерног вођења и саветовања у Републици Србији за период 

од марта 2010. до марта 2012. године. 

Центар за каријерно вођење и саветовање младих талената наставио је пружање услуга стипендистима 
Фонда за младе таленте, тако да је до краја године његове услуге (радионице, индивидуална и групна саветовања) 

користило око 200 стипендиста. Ради обављања радне праксе, настављено је повезивање стипендиста с домаћим 

компанијама. 
Настављене су активности започете у склопу TEMPUS пројекта „Развој каријерног вођења на 

универзитетима у циљу унапређења високог образовања у Србији - CAREERS” .  

Настављена је сарадња са Европским центром знања о омладинској политици, будући да Република 

Србија има кореспондента у том центру. Припремљени су и одговори на упитнике Европског центра знања под 

називом „Боље образовање за младе”, као и „Млади у свету”, који ће бити укључени у извештај о стању 

омладинске политике земаља чланица Европског центра знања. 

Крајем године припремљени су прилози за израду „Националног програма за усвајање прописа Европске 

уније – НПАА”. Министарство учествује у раду шест подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес 

приступања Европској унији. 

Традиционално, 12. августа 2012. године, низом активности обележен је Међународни дан младих. Више 
од 60 канцеларија за младе учествовало је под слоганом „Успостављање бољег света, партнерство с младима”. 

Организован је фото конкурс „Шта су за мене људска права”, као допринос европској кампањи за информисање 

младих Европске агенције за омладинско информисање и саветовање (ERYICA).   
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У извештајном периоду одржано је пет седница Фонда за младе таленте Републике Србије (у даљем 

тексту: Фонд) и објављена су два конкурса. Стипендију Фонда за стипендирање студија у иностранству у 

школској 2012/2013. години добило је 427 студената у износу од по 795.000 динара, док ће стипендију према 

Конкурсу за стипендирање студија у Републици Србији у школској 2012/2013. години добити 987 најбољих 
студената у износу до 25.000 динара месечно за десет наставних месеци. Од оснивања Фонда средином 2008. 

године до краја 2012. године, награђено је и стипендирано више од 8.800 ученика средњих школа и студената, а 

за те намене издвојено је више од 2,6 милијарди динара. Током друге половине године настављена је успешна 
сарадња с низом најзначајнијих компанија и институција у Републици Србији, а покренута је иницијатива за 

успостављање сарадње с компанијом НИС „Гаспром њефт”. 

Кроз активности које су предвиђене Акционим планом, настављено је  спровођење Стратегије развоја 

спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године. 

Радна група за сарадњу са УЕФА на оперативном нивоу формирана је према Одлуци Националног савета 

за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама. Одржана су два заједничка 

састанка с представницима УЕФА, рађено је на изради Акционог плана сарадње са УЕФА и планиран је наставак 

сарадње за 2013. годину. Основни циљ ове сарадње је искорењивање насиља са спортских терена у Републици 

Србији. 

Настављен је рад представника Министарства у телима Савета Европе, као што су Стални Т-РВ Комитет 
за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и ЕПАС. 

Савет за спорт, који је саветодавно тело министра, радио је ефикасно и о свим документима које је донело 

Министарство или Влада спроведена је расправа у оквиру овог тела. 

Настављено је финансирање различитих спортских организација, кампова и институција који помажу 

развој спорта у Републици Србији. 

Настављена је  међународна сарадња не само у оквиру Савета Европе него и у оквиру билатералних 

контаката.  

Визија Министарства је да Република Србија постане држава с 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 2012. години реализовано је 17 пројекта, кроз пет потпрограма. 
У оквиру потпрограма „Изградња спортских и рекреативних објеката” реализовано је шест пројеката, а у 

оквиру потпрограма „Капитално одржавање спортских и рекреативних објеката” реализован је један пројекат.  

Циљ ових пројеката је да се што већем броју младих, активним спортистима, рекреативцима и осталим старосним 
структурама становништва створе услови за бављење рекреативним и клупским спортским активностима, у 

којима треба да нађу превентиву за здравствене проблеме, психолошко-социјалну компоненту развоја, 

конструктиван начин трошења слободног времена, и које су део превенције болести зависности и социјалне 

искључености.   

Након успешно реализованог пројекта изградње мини-пич терена у 2010. години, који је био резултат 

сарадње с Министарством спољних послова Краљевине Норвешке и Фудбалским савезом Србије, Министарство 

је самостално наставило пројекат „Изградња малих терена за младе - мини-пич” (у 2011. години изграђена су 24 

терена, а у 2012. години завршена је изградња још два терена). Тако су ствoрени услови за тренажне и 

такмичарске спортске активности: мали фудбал, кошарка, одбојка и слично, првенствено у местима у којима не 
постоје јавна игралишта, са циљем промоције здравог живота, мотивације младих да активно учествују у 

креирању социјалног живота и превенције негативних социјалних појава.  

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, који су неопходни за постизање врхунских спортских 

резултата. Кроз изградњу националних тренинг центара знатно ће се унапредити инфраструктурни услови за 

тренинг националних репрезентација ради постизања врхунских резултата у спорту. 

Изградња Спортског центра „Кућа фудбала” у Старој Пазови представља вишегодишњу инвестицију од 

националног значаја. Стратешки значај пројекта огледа се у развоју фудбалског спорта. У 2010.  и 2011. години  

завршени су радови I и II фазе изградње Спортског центра „Кућа фудбала” и за све изграђене објекте и 

инфраструктуру добијена је употребна дозвола. Спортски објекти у Спортском центру „Кућа фудбала” изграђени 

су по угледу на објекте осталих националних фудбалских савеза који су чланови ФИФА и УЕФА и користе се за 

припреме националних фудбалских селекција, зимске и летње школе фудбала, обуку младих талентованих 
играча, као и за стручно оспособљавање, едукацију и полагање испита спортских радника Фудбалског савеза 

Србије. Такође, они се користе и за тренажне потребе других спортских савеза, будући да је у оквиру Спортског 

центра „Кућа фудбала” изграђена и мултифункционална спортска хала, атлетска стаза, тениски терени, теретана, 

а планирана је и изградња трим стазе и базена. Као савремени спортски центар са свим потребним пратећим 
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садржајима „Кућа фудбала” нуди могућност изнајмљивања простора за припреме спортских репрезентација из 

иностранства на комерцијалној основи. У 2012. години започета је изградња трибина уз фудбалски терен број 

два, као једног од објеката III фазе изградње спортског центра. Објекат је бруто површине од око 2.500,00 m2, 

планиран је за 2.500 гледалаца и имаће све пратеће садржаје неопходне за организовање утакмица републичког и 
регионалног значаја. Планирано је да објекат у потпуности буде завршен у првој половини 2013. године. 

 У 2012. години започета је реализација пројекта изградње Атлетске дворане на делу војног комплекса – 

касарне „Генерал Јован Мишковић” у Београду. Биће то први објекат затвореног типа за атлетику, која је базични 
спорт и један од најзначајнијих садржаја предмета физичког васпитања на свим нивоима школовања. Изградњом 

овог објекта постићи ће се двоструки учинак: поред унапређења тренажног процеса врхунских спортиста и 

њихових такмичарских квалитета, у војним и цивилним школама омогућиће се квалитетна настава из области 

атлетике. Атлетска дворана обједињава циљеве сва три приоритета Стратегије развоја спорта у Републици Србији 

за период од 2009. до 2013. године, а то су: развој школског спорта, развој врхунског спорта и развој спортске 

инфраструктуре. 

Завршена је изградња првог Националног тренинг центра за веслаче на Сребрном језеру, у општини 

Велико Градиште. Обезбеђени су оптимални услови за припреме националне репрезентације. Објекат је намењен 

дневном боравку и тренингу спортиста и тренера током летњих припрема.  

У оквиру потпрограма „Изградња објеката за потребе образовања” реализована су четири пројекта, и у 
оквиру потпрограма „Капитално одржавање објеката за потребе образовања” реализована су четири пројекта, 

како би се створили услови да се физичко васпитање у школама, као и рекреативне активности младих у оквиру 

школа, одвијају на стручан и квалитетан начин. Тиме се постиже не само развијање моторичких способности и 

стицање спортских знања него и обликовање личности и односа између појединаца, као и каналисање енергије 

младих у друштвено-корисном смеру.   

У оквиру потпрограма „Изградња спортских објеката за лица с посебним потребама и инвалидитетом и 

реконструкција постојећих спортских објеката ради прилагођавања особама са инвалидитетом”, у 2012. години је 

завршена реализација пројекта „Изградња фискултурне сале у Школи за ученике оштећеног вида „Вељко 

Рамадановић”  – III фаза. 
Обезбеђење једнаких могућности особама са инвалидитетом је стандард сваког демократског и хуманог 

друштва. Примерена спортска активност позитивно утиче на ресоцијализацију, рехабилитацију и самосталност, 

односно мобилност особа са инвалидитетом. Изградњом нових и прилагођавањем постојећих спортских објеката 
особама са инвалидитетом, са циљем стварања услова за њихово масовније учешће у спортским активностима, 

Министарство настоји да својим ангажовањем и активностима везаним за лица с посебним потребама, буде 

пример бриге о овом сегменту становништва. 
Из средстава Националног инвестиционог плана и кредитне линије ЕИБ у 2012. години окончана је 

реализација шест пројеката, ради формирања система оптималних просторних услова за развој врхунског спорта 

као најбољег механизма за промоцију културног идентитета једне нације, стручног одвијања наставе физичког 

васпитања као интегралног дела васпитно-образовног процеса, и реализације незаменљиве улоге спорта у 

изградњи карактера младих, као и омасовљења спорта и веће доступности спортских игралишта, која су плућа 

града, карика која младе из оквира школског спорта укључује у ширу заједницу, свим старосним и социјалним 

структурама. 

Влада је донела Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Радне групе за спровођење 

Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији („Службени гласник” РС, број 124/12, од 29. 
децембра 2012. године), којим су разрешени председник и чланови Радне групе за спровођење Стратегије 

каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и именовани њен нови председник и чланови. Решење је 

донето ради уподобљавања састава Радне групе променама у надлежностима надлежних државних органа, у 
складу са Законом о министарствима. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Одлука о измени Одлуке 

о образовању Фонда за 

младе таленте Републике 

Члан 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник“ 

Одлуком о измени Одлуке 

о образовању Фонда за 

младе таленте Републике 

86/12   

5. септембар 

Национална 

стратегија за 

младе 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
Србије 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 

(„Службени гласник 

РС,бр. 54/09, 73/10, 

101/10 и 101/11) 

Србије, именовани су 

чланови Фонда за младе 

таленте, након формирања 

нове Владе 

Стратегија 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

Републици 

Србији 

 

2. 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 

(„Службени гласник 

РС, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11 и 

93/12) 

Одлуком о измени Одлуке 

о образовању Фонда за 

младе таленте Републике 

Србије се замењује један 

члан Фонда за младе 

таленте 

102/12   

26. октобар 

Национална 

стратегија за 

младе 

Стратегија 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

Републици 

Србији 

 

 3. Одлука о проглашењу 

2013. годином 

толеранције и фер плеја 

у спорту 

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) 

Година 2013. проглашена 

је годином толеранције и 

фер плеја у спорту, са 

циљем да се покрене шира 

акција за подстицање 

толеранције, 

солидарности, духа 

пријатељства и фер плеја у 

области спорта 

124/12 

  29.  децембар 

/ 

 

 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Правилник о националној 

категоризацији врхунских 

спортиста 

Члан 139. став 8. Закона о 

спорту („Службени 

гласник РС”, бр. 24/11 и 

99/11-др. закон) 

/ 123/12 

28. децембар 

2. Правилник о ближим условима и 

критеријумима за стипендирање 

врхунских спортиста аматера за 

спортско усавршавање и за 

доделу новчане помоћи 

врхунским спортистима са 

посебним заслугама 

Члан 129. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 24/11 и 99/11-др. закон) 

/ 124/12 

29. децембар 

 

 

 
 

 

 



 

 383 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Спровођење 

омладинске политике 

Кроз 58 пројеката удружења, 

одобрених у другој половини 

године, и реализације 77 

пројеката одобрених у првој 

половини године чија је 

реализација била у току, 

oјачани су  капацитети и 

могућности младих за развој 

кључних компетенција и за 

активно учешће у реализацији 

циљева Националне стратегије 

за младе и програмима 

Републике Србије 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 

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; Влади је достављен 

„Извештај о спровођењу 

Стратегије каријерног вођења и 

саветовања у Републици 

Србији за период од марта 

2010. до марта 2012. године”; 

око 200 стипендиста Фонда је 

користило услуге Центра за 

каријерно вођење и саветовање; 

Центар је ојачао сарадњу са 

домаћим компанијама на плану 

обављања радних пракси и 

могућег запослења 

стипендиста; у овом периоду 

спроведене су припремне 

01 130.270.430,66 

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 2009–

2014. године 

 



 

 384 

активности неопходне ради 

оснивања Савета за младе као 

саветодавног тела Владе, у 

складу са Законом о младима  

1.1. Пројекат: 

Спровођење 

Националне стратегије 

за младе и каријерно 

вођење и саветовање 

младих 

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 су 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“ финансирана су 224 

омладинска волонтерска 

пројекта; доделом награда за 

најбоље омладинске 

волонтерске акције, у сарадњи 

са Делегацијом ЕУ у 

Републици,  обележен је 

међународни дан волонтера; у 

циљу подизања капацитета око 

350 удружења младих и 

неформалних група младих је 

учествало у обукама из области 

писања пројеката и управљања 

пројектним циклусом; Влади је 

доставњен „Извештај о 

спровођењу Стратегије 

каријерног вођења и 

саветовања у Републици 

Србији за период од марта 

2010. до марта 2012. године“; 

01 119.320.880,49 

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 2009–

2014. године 
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Центар за каријерно вођење и 

саветовање младих талената 

спровео је 17 обука за 

професионални развој 

стипендиста Фонда за младе 

таленте Републике Србије на 

различите теме  

1.2. Пројекат: 

Јачање капацитета 

канцеларија за младе и 

спровођење локалних 

акционих планова 

Отворено је шест нових 

канцеларија за младе; пружена 

је финансијска подршка за 

имплементацију локалних 

акционих планова у 22 локалне 

самоуправе; локалне 

самоуправе подржавају 

реализацију локалних акционих 

планова за младе и рад 

канцеларија за младе на 

локалном нивоу; на седницама 

скупштина општина усвојен 

један локални акциони план, 

тако да их данас има 117 

01 10.168.604,00 

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

младе 

 

Акциони план за 

спровођење  

Националне 

стратегије за 

младе за период 

2009–2014. 

године; 

 

1.3. Пројекат: 

Међународна сарадња у 

области омладинске 

политике 

Кроз плаћену контрибуцују 

почетком 2012. године за 

учешће у раду европских тела и 

органа за младе захваљујући 

којима су организације из 

Републике Србије добиле oко 

280.000 евра из Европске 

омладинске фондације за 

реализацију пројеката, што нас 

другу годину заредом чини 

лидером у броју одобрених 

пројеката; кроз контрибуцију за 

Европску омладинску картицу 

омогућено је учешће на свим 

EYCA скуповима; повећана 

мобилност и активизам младих 

из Републике Србије; 

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 

потписани споразуми о 

сарадњи и потписан нови 

споразум о сарадњи са Босном 

и Херцеговином; повећан ниво 

информисаности младих о 

могућностима које им се 

пружају на европском нивоу 

(различити тренинзи/програми/ 

стипендије/грантови и сл.)  

01 780.946,17,00 

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

младе 

 Стратегија 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

Републици 

Србији 

 

2. Програм: 

Фонд за младе таленте 

Републике Србије 

Стипендију Фонда по Конкурсу 

стипендирање најбољих 

студената завршне године 

студија првог степена студија и 

01 464.584.108,00 

RSD 

Национална 

стратегија за 

младе 

Стратегија 
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студената студија другог и 

трећег степена на 

универзитетима земаља 

чланица Европске уније и 

Европске асоцијације за 

слободну трговину (EFTA) и на 

водећим светским 

универзитетима за школску 

2012/2013. годину, добило је 

427 студената у нето износу од 

по 795.000 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 добиће 987  

студената; месечна висина 

стипендије износиће до 25.000 

динара у нето износу за десет 

наставних месеци; у другој 

половини 2012. године 

настављена је успешна сарадња 

са низом најзначајнијих 

компанија и институција у 

Републици и покренута 

иницијатива за успостављање 

сарадње са НИС 

Гаспромњенфт; настављено је 

редовно ажурирање базе 

података стипендиста Фонда и 

праћење статуса стипендиста 

Фонда, анализе стипендиста по 

областима, испуњењу уговорне 

обавезе и запослености 

каријерног 

вођења и 

саветовања у 

Републици 

Србији 

 

3. Програм: 

Међународни пројекти 

у области омладинске 

политике 

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 

вештина 

05 

 

 

138.494.664,89 

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

младе 

 

3.1. Пројекат: Комбиновани 

заједнички програми 

УН “Промовисање 

одржања мира у јужној 

Србији” и “Јачање 

капацитета за 

инклузиван локални 

развој у јужној Србији”, 

водећи 

имплементациони 

партнер Министарство 

за државну управу и 

локалну самоуправу, 

финансирани су од 

стране Шпанског фонда 

Подржано оснивање и рад 

омладинских клубова у четири 

општине: Владичин Хан, 

Лесковац, Бујановац и 

Прешево; подржано оснивање 

и рад волонтерских сервиса при 

канцеларијама за младе у три 

јединице локалне самоуправе: 

Врање, Сурдулица и 

Власотинце 

05 

 

 

15.740.685,72 

RSD 

(190.200 USD) 

(оквирни износ 

утрошених 

средстава, 

средства се налазе 

на рачуну 

партнера/ 

донатора) 

Национална 

стратегија за 

младе 
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за достизање 

Миленијумских 

развојних циљева, 

Шведске агенције за 

међународни развој 

(СИДА), Швајцарске 

агенције за развој и 

сарадњу (СДЦ), 

Краљевине Норвешке и 

Развојног програма 

Уједињених нација 

(УНДП) 

3.2. Пројекат: 

Професионална 

оријентација у Србији 

(ГИЗ) сроводи се кроз 

две компоненте: 

школска компонента у 

сарадњи са 

Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја и 

ваншколска у сарадњи 

са Министарством 

омладине и спорта 

У 54 канцеларије за младе 

успостављен каријерни инфо 

кутак; 925 младих обучено за 

вршњачке каријерне 

информаторе; 114 студената 

реализовало стручну праксу у 

канцеларијама за младе 

05 

 

55.597.250,00 

RSD 

(500.000 EUR) 

 

3.3. Пројекат: 

Јачање структура за 

оснаживање и 

партиципацију младих 

(ГИЗ) 

Пружена стручна помоћ за 100 

локалних самоуправа кроз 

обуке првенствено  за чланове 

радних група за ревизију 

локалних акционих планова за 

младе; пружена подршка 

оснивању Асоцијације 

канцеларија за младе 

05 

 

28.494.702,57 

RSD 

(256.260 ЕUR) 

Национална 

стратегија за 

младе  

 

3.4. Пројекат: 

Омладинско 

предузетништво 

(УСАИД) 

Усвојено 10 акционих планова 

за развој омладинског 

предузетништва и подржана 

реализација  још 10 раније 

усвојених, на основу којих су  

реализоване активности  за 

6.000 корисника; финансијски 

подржано преко 40 младих 

предузетника 

 

06 20.689.650,00 

RSD  

(250.000  USD) 

Национална 

стратегија за 

младе;  

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2005-

2010; 

Национална 

стратегија 

привредног 

развоја 

Републике 

Србије од 2006. 

до 2012. године 

3.5. Пројекат: 

Активни грађани 

(Британски Савет) 

У реализацији Пројекта 

учествовало је 28 локалних 

канцеларија за младе; млади 

обучени у првој половини 

године осмислили су и 

спровели 21 локални  пројекат 

за младе; одржано такмичење 

за најбољу омладинску идеју на 

тему активног учешћа младих 

на који  је пријављено 20 

омладинских идеја, а најбоља је 

награђена финансијским 

средствима за реализацију  

06 7.703.118,00 RSD 

(60.000 GBP) 

/ 

3.6 ПројекатManpower: 

Развој каријере младих 

Пројекат се спроводи као пилот 

пројекат и услуге саветника за 

развој каријере су 

/ Консултантска 

подршкa и 

бесплатан 

/ 
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успостављене у три изабране 

општине и у оквиру 

канцеларија за младе: 

Крушевац, Зрењанин и градска 

општина Палилула – Београд 

60  младих користило услуге 

саветника за развој каријере, 

онлајн сертификоване и 

међународно признате курсеве 

из разних области важних за 

развој каријере и учествовало 

на радионицама;Пројекат је 

завршен у октобру 2012. године 

приступ он лајн 

курсевима 

3.7 Пројекат: 

Одрживи развој 

УСАИД 

 

Напомена:Одрживи 

локални развој је 

петогодишњи 

пројекат, вредан 21,7 

милиона USA, који за 

циљ има подршку 

дугорочном економском 

и друштвеном развоју 

локалних заједница у 

Србији  

У компоненти која се односи на 

активно учешће младих 

пружена је подршка програму 

Бизнис младих Србије: 

менторства за 44 новооснована 

предузећа, обучена 22 

координатора канцеларија за 

младе за омладински рад, 

основано 10  мобилних тимова 

за каријерно вођење и 

саветовање 

05 10.269.258,60  

RSD 

/ 

4. Програм: 

Финансирање програма 

спортских савеза 

Финансирање гранских 

спортских савеза Србије –

унапређени услови за бављење 

врхунским спортом и 

омасовљеним спортом 

01 

 

 

 

04 

1.513.724.157,81 

RSD ( за редовне 

Програме 

спортских савеза) 

49.712.812,78 

RSD (Конкурс 

буџетски фонд) 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

5. Програм: 

Финансирање 

међународних 

такмичења у земљи 

Финансирање спортских 

такмичења која су од интереса 

за Републику Србију и која су у 

надлежности предузећа: 

Европско првенство у рукомету 

(Предузеће „Handball Fantasy 

2012“), Светско првенство у 

веслању (Привредно друштво 

„Веслање д.о.о. Београд“), 

Европско првенство у рвању за 

сениоре (Предузеће „European 

wrestling d.o.o.“; постигнути 

спортски резултати и 

афирмација наше 

земље;финансирано 31 

међународно такмичења и то: у 

атлетици: Крос РТС, Бели крос, 

Београдски маратон; у 

бициклизму: МТБ Србија опен 

и Међународна бициклистичка 

трка кроз Србију; у џудоу: 

Џудо „Serbia open”; у ауто 

спорту: Европски рели 

шампионат - 44. Serbia Relly, 

Брдска ауто трка –Тара –Бајина 

Башта; у кик боксу: WORLD 

PRO GRAND PRIX; у 

плесу:ИДСФ интернационал и 

БЕОДЕНС опен; у дизању 

тегова: Међународни турнир 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

66.500.000,00 

RSD 

 

 

 

 

 

76.500.000,00 

RSD 

 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 
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„Владан Михајловић”; у 

куглању: Европски куп; у 

рагбију Првенство европе за 

јуниоре; у коњичком спорту 

Љубичевске коњичке игре; у 

бејзболу: Европско првенство 

за јуниоре; у каратеу Златни 

појас Чачак и Дунав Куп; у 

кајаку:  Светски куп  на 

дивљим водама; у рагбију: 

Првенство Балкана;  у мото 

спорту Источно европски 

шампионат; у тенису Дејвис 

Куп; коњички и ФЕИ 

дисциплине Балкански куп у 

даљинском јахању; у рафтингу 

Евро Куп; школски спорт 

Школска олимпијада; у 

софтболу Европски куп; у 

хокеју на леду Светско 

првенство за јуниоре до 18 

година; у боди билдингу 

Балканско првенство; у 

кјокушинкаи спорту Вече 

борилачких вештина; 

универзитетски спорт Кошарка 

3на3 Светски универзитетски 

шампионат; у стоном тенису 

Међународно првенство за 

младе Србија Опен 

5.1 Пројекат: 

Међународна сарадња у 

области спорта 

Слободан приступ спортистима 

на спортским такмичењима и 

манифестацијама које се 

одвијају ван земље кроз 

чланство у Међународним 

организацијама: WADA, EPAS 

01 2.477.082,11 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

6. Програм: 

Финансирање 

спортских школа и 

кампова 

Припремљен млађи нараштај 

спортиста (око 3.000 младих, 

перспективних спортиста); 

регрутoвани млади спортисти 

који ће у будућности бити 

чланови репрезентативних 

селекција и који ће остваривати 

врхунске резултате; 

финансирање спортских 

кампова у организацији 60 

Националних гранских савеза 

01 75.075.600,00 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

7. Програм: 

Финансирање 

стипендија 

врхунским спортистима 

Реализовано 350 спортских 

стипендија 

01 213.483.791,00 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

8. Програм: 

Финансирање 

националних признања 

за посебан допринос и 

афирмацију спорта 

Финансирано 584 националних 

признања за посебан допринос 

и афирмацију спорта 

01 632.682.629,00 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

9. Програм: 

Финансирање награда 

спортистима, 

освајачима 

медаља 

Награђени спортисти освајачи 

медаља у стрељаштву, одбојци, 

рвању, стоном тенису, 

ватерполу, спорт особа са 

инвалидитетом, теквондоу, 

04 

 

01 

 

01 

37.923.470,00 

RSD  

65.760516,00 

RSD 

60.393.704,00 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 
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веслању   

13 

RSD 

68.283.537,00 

RSD 

године 

10. Програм: 

Медијско праћење 

реализације 22 

стратешка циља  

Стратегије развоја 

спорта 

Израда програма и ТВ 

продукција  

01 2.360.000,00 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

од 2009. до 2013. 

године 

11. Програм: 

Изградња, 

реконструкција, 

адаптација, санација и 

капитално одржавање 

спортских објеката у 

Републици Србији 

Реализовано је 17 пројеката 

изградње, реконструкције, 

адаптације, санације и 

капиталног одржавања 

спортских објеката у 

Републици Србији 

01 

 

04 

 

 

 

149.863.808,03 

RSD 

44.258.570,46 

RSD 

 

 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 

11.1. Пројекат: 

Изградња спортских и 

рекреативних објеката 

Реализовано је шест пројеката 

изградње спортских и 

рекреативних објеката : 

изградња спортског објекта за 

куглашки спорт, Бачка Топола( 

пројекат грађевински 

реализован у 2011.години, али 

је у потпуности финансијски 

реализован у 2012. години ); 

изградња спортских терена и 

дечијег игралишта у МЗ 

Никола Француски у Кикинди; 

осветљење фудбалског терена у 

Забрежју, Обреновац; изградња 

Националног тренинг центра на 

Сребрном језеру, Велико 

Градиште; изградња мини пич 

терена у 26 општина и градова 

у Републици Србији - 2 терена; 

изградња спортске дворане за 

кошарку у Београду – израда 

главног пројекта; започета је 

реализација два пројекта чији 

завршетак је планиран у 2013. 

години: СЦ „Кућа фудбала“ – 

III фаза – Изградња трибина уз 

фудбалски терен 2, Стара 

Пазова; изградња атлетске 

дворане у Београду – I фаза 

01 

         

04 

 

112.584.069,47 

RSD 

44.258.570,46 

RSD 

 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 

11.2. Пројекат: 

Капитално одржавање 

спортских и 

рекреативних објеката 

Реализован је укупно један 

пројекат капиталног одржавања 

спортских и рекреативних 

објеката : адаптација спортског 

објекта у Новој Пазови; 

01 1.217.196,85 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 

11.3 Пројекат: 

Изградња спортских 

објеката за потребе 

образовања 

Реализовано је четири пројекта 

изградње спортских објеката за 

потребе образовања: изградња 

фискултурне сале у ОШ „Краљ 

Петар I“, Паси Пољана, Ниш; 

извођење додатних радова на 

изградњи фискултурне сале у 

ОШ „Краљ Петар I“, Паси 

Пољана, Ниш; изградња 

трибина и осветљења школског 

спортског игралишта ОШ 

„Станимир Вељковић Зеле“, 

Бојник; изградња кошаркашког 

игралишта у насељу Извор, 

01 

 

04 

 

5.809.082,90 

RSD 

7.442.570,46 

RSD 

 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 
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Бабушница 

11.4. Пројекат: 

Капитално одржавање 

спортских и 

рекреативних објеката 

за потребе образовања 

Реализовано је четири пројекта 

капиталног одржавања 

спортских и рекреативних 

објеката за потребе образовања: 

адаптација сале за физичко 

васпитање у Средњој стручној 

школи „Милош Црњански“, 

Кикинда; извршена је 

реконструкција платоа и 

изградња ограде на школском 

игралишту ОШ „Свети Сава“ у 

Бачини; санација подне 

подконструкције и облоге у 

фискултурној сали ОШ "Свети 

Сава", Житиште; адаптација 

фискултурне сале у ОШ "Јован 

Стерија Поповић" Велика 

Греда, Пландиште   

01 

 

01 

 

4.228.335,55 

RSD 

6.198.036,70 

RSD 

 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 

11.5. Пројекат: 

Изградња спортских 

објеката за лица са 

посебним потребама и 

инвалидитетом и 

реконструкција 

постојећих спортских 

објеката ради 

прилагођавања особама 

са инвалидитетом 

Реализован је један пројекат 

изградње спортских објеката за 

лица са посебним потребама и 

инвалидитетом и изведена је 

реконструкција постојећих 

спортских објеката ради 

прилагођавања особама са 

инвалидитетом: изградња 

фискултурне сале у Школи за 

ученике оштећеног вида 

„Вељко Рамадановић“ – III 

фаза, Београд 

01 18.457.616,45 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 

12. Спровођење пројеката 

НИП  

 

Напомена:Пројекти у 

реализацији  за које је 

створена обавеза 

Одлуком о распореду 

средстава предвиђених 

Законом о буџету 

Републике Србије за 

2012. годину за 

реализацију НИП 

Реализовано је шест пројеката 

НИП: изградња отвореног 

терена за мале спортове – Град 

Крагујевац; изградња 

свлачионица на спортским 

теренима у Лесковцу; изградња 

спортских терена за мали 

фудбал у Мирашевцу – 

Општина Рача; изградња 

фискултурне сале „Мачванске 

средње школе“, Богатић; 

изградња спортске сале за 

потребе Економско-трговинске 

школе, Музичке школе и ОШ 

„Николај Велимировић“, 

Шабац; изградња затвореног 

градског базена, Ужице 

 

11 

 

01 

45.785.455,69 

RSD 

31.834.206,16 

RSD 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 

Србији за период 

2009-2013. године 
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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”, број 72/12), 

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 радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио 
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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 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 

 

 

Током 2012. године, посебно у другој половини године, појачане су државно – привредне активности ради 

унапређења билатералне економске сарадње са одређеним земаљама, нашим значајним партнерима. То су 

Народна Демократска Република Алжир, Кувајт, Република Ирак, Држава Либија и неке земље Африке јужно од 

Сахаре (Конго, Република Ангола, Јужноафричка Република) и Азије (Република Индија, Република Индонезија). 

Покренута је иницијатива за почетак сарадње са земљама у којима би наша привреда могла имати успеха (Бразил, 
поједине земље Латинске Америке). Потписан је Споразум о стратешкој економској сарадњи између Владе 

Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације, са циљем унапређења уговорно – правне регулативе и 

билатералних економских односа. Одржана су редовна годишња заседања четири међувладина мeшовита радна 

тела са: Руском Федерацијом, Републиком Азербејџан, Чешком Републиком и Мађарском. Циљ сусрета 

копредседника Мешовите комисије за трговину и економску сарадњу с Народном Републиком Кином био је 

унапређење и развој билатералних економских односа са овим значајним економским партнером. Настављени су 

преговори о Споразуму о слободној трговини са Украјином и усаглашавање текста Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Грузије о трговинско - економској сарадњи. У трећој години рада економски 

саветници у дипломатско-конзуларним представништвима значајно су допринели реализацији инвестиционих 

пројеката, кроз активности усмерене ка могућим увозницима робе из Републике Србије и подршку домаћим 
извозницима, промоцију српске привреде и унапређење сарадње са институцијама на међудржавном нивоу.  

У оквиру процеса приступања Светској трговинској организацији, завршени су билатерални преговори с 

Републиком Панамом, Мексиком и Доминиканском Републиком. Започети су преговори са Европском комисијом 
о ревизији Споразума о стабилизацији и придруживању, поводом приступања Републике Хрватске Европској 

унији. На основу покренутог процеса за решавање спорова у оквиру ЦЕФТА, због дискриминаторне мере коју је 

увела БЈР Македонија на увоз брашна, македонска влада је непосредно пред организовање билатералних 

консултација у оквиру Заједничког комитета укинула спорну уредбу. Упућен је протест Министарству спољне 

трговине и економских односа Босне и Херцеговине због намере да се изменом Закона о акцизама уведу 

диференциране акцизе за домаће и увозно пиво. У октобру, у Женеви, одржан  је састанак Мешовитог комитета 

Републике Србије и чланица ЕФТА споразума. На Министарској конференцији, одржаној 9. новембра 2012. 
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године у Тирани, усвојена је министарска изјава о регионалним циљевима у складу са Стратегијом раста 

„Југоисточна Европа 2020”. 

У септембру је донета Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивања 

одређених врста робе, којом је због дуготрајне суше, смањеног рода и повећаног извоза, привремено био 
ограничен извоз шећерне репе, соје и сунцокрета. Уредба је била на снази до краја 2012. године. 

Израђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини, који је Влада потврдила у децембру 

2012. године. Припремљена је стручна основа за израду Закона о изменама и допунама Закона о електронској 
трговини.  

У периоду јул – децембар 2012. године инфлација је износила 6,5%, што је око 53% укупне инфлације у 

2012. години, која је износила 12,2%. Инфлација је условљена растом цена хране и пића и деловањем неопходних 

мера предузетих у области пореске политике (акцизе и ПДВ). Влада је ради заштите тржишта и обезбеђења 

нормалног снабдевања становништва предузимала мере које су се односиле на продају одређених количина 

јестивог уља и конзумног шећера из Републичких робних резерви, по ценама нижим од тржишних, и на 

ограничење укупне стопе марже за основне прехрамбене производе.  

Урађена је секторска анализа спољнотрговинске позиције и конкурентности пољопривреде и 

прерађивачке индустрије Републике Србије.   

Као подршка развоју сектора малих и средњих предузећа у трговини, организоване су едукативне 
радионице, како би се појаснила нова законска решења из области трговине. 

Узето је учешће у развоју домаћих брендова ради подизања конкурентности привреде кроз подршку 

акцији „Најбоље из Србије”. Ојачан је административни капацитет, повећан је ниво свести јавности о значају 

националног бренда, унапређена је позиција Републике у међународној јавности. Унапређен је садржај и дизајн 

интернет портала Национални бренд Србије www.srbijabrend.gov.rs. 

У области услуга припремљен је пројекат „Развој сектора услуга у Републици Србији”, који ће бити 

кандидован за финансирање из средстава ИПА пројекта. Циљ пројекта је креирање подстицајног законодавног и 

административног амбијента за интензивнији развој сектора услуга у Републици Србији. Пројекат обухвата 

спровођење истраживања и анализу, дефинисање и примену законодавног и стратешког оквира, јачање 
административних и институционалних капацитета и утврђивање оперативних мера за развој сектора услуга. 

Статистички подаци сектора пословних услуга доступни су на интернет страници www.usluge.gov.rs. Ради јачања 

конкурентности на домаћем и иностраном тржишту, спроведен је конкурс за доделу дотација за подршку 
кластерима у области услуга. Подржано је функционисање кластер портала, чиме се постиже ефикаснија понуда 

пословних услуга, што утиче на задовољство потрошача. Такође, побољшан је квалитет услуга увођењем кодекса 

пословања. Подстакнуто је интересовање медија и јавности за очување и развој старих заната. Започете су 
активности на изради Нацрта закона о робним берзама. Припремљене су стратешке основе заштите потрошача за 

период 2013 – 2018. године  и  предложена  листа амандмана за  измену и допуну Закона о заштити потрошача у 

оквиру ИПА пројекта ради доношења Стратегије заштите потрошача и усклађивања правног оквира ове области 

са законодавством Европске уније и отклањања уочених недостатака у спровођењу актуелног Закона о заштити 

потрошача. Решене су 8.834 пријаве потрошача. Спроведен је конкурс о додели средстава за подстицање и 

финансирање програма од јавног интереса у овој области за период 2012 – 2013. године. Од 25 евидентираних 

удружења потрошача изабрано је пет програма удружења која пружају информације, савете и правну помоћ 

потрошачима. Ради јачања капацитета Министарства у области заштите и удружења потрошача обављена је 

студијска посета Републици Пољској и у Републици Србији одржане су две радионице о упознавању са 
институцијама и облицима заштите потрошача у оквиру ИПА пројекта. Ради информисања јавности организован  

је сајам  поводом Светског дана потрошача. Сарадња између институција спроведена је кроз формирање и 

одржавање седнице Националног савета за заштиту потрошача. Израђен је Концепт информационог система и 
сајт заштите потрошача ради умрежавања и сарадње између институција потрошача и формирања базе података о 

њиховој заштити у Републици Србији. 

Организован је низ регионалних састанака и радионица. У Београду је одржана прва, иницијална 

конференција у оквиру сарадње органа тржишног надзора југоисточне Европе. У октобру 2012. године започета 

је заједничка активност органа тржишног надзора у региону, за узорковање и испитивање усаглашености и 

безбедности производа, као и активност радионица о процени ризика за тржишне инспекторе из Републике 

Србије и Републике Молдавије. Предложен је текст Меморандума о разумевању између органа тржишног 

надзора. Јача координација у инспекцијском надзору је услов успостављања надзора тржишта према европским 

стандардима и  новим решењима која су утврђена Законом о тржишном надзору и Законом о општој безбедности 

производа, подзаконским актима за спровођење ових закона и предлозима за хармонизацију техничког 
законодавства. У складу с тим принципима, међусекторски је усаглашена Одлука о образовању Савета за 

безбедност производа и делегирани су представници савета. Дефинисани су задаци у складу са Стратегијом и 

Законом о тржишном надзору. Кроз стварање мреже инспекцијских органа подржаће се свеобухватна база 

података о субјектима над којима се врши надзор, мерама и ефектима инспекцијског надзора. Законом о 
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тржишном надзору одређени су надлежни органи за спровођење и примену мера тржишног надзора чији је циљ 

усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа- Надлежни органи су, на овај начин, у обавези да 

примењују начела и процедуре тржишног надзора, битно другачије од досадашњих. После завршене тендерске 

процедуре започела је реализација пројекта ИПА 2010 „Јачање система тржишног надзора Републике Србије за 
непрехрамбене и прехрамбене производе”. Пројекат је представљен свим заинтересованим странама и широј 

јавности. Започете су анализе: стања у области имплементације директива Европске уније, информационог 

система, који подржава рад органа тржишног надзора и потреба за тренинзима и професионалним образовањем 
запослених у органима тржишног надзора. Остварена је  међуресорна и регионална сарадња у области тржишног 

надзора и усаглашавања релевантних докумената. Унапређен је надзор над тржиштем и заштита права 

интелектуалне својине; аутоматизован је и унапређен рад тржишне инспекције; усклађене су активности и 

динамика спровођења с главним активностима пројекта ИПА 2010.  С тржишта су уклањани неусаглашени 

производи. Извршено је узорковање електричних уређаја/производа. Спроведене су информативне и едукативне 

активности у вези с применом техничких прописа у складу с „Директивом новог приступа” (усаглашеност и 

безбедност производа).  Спроведена је обука у вези с применом наведене директиве, кроз 33 радионице са 55 

тематских области. На порталу НЕПРО (www.nepro.gov.rs) постављено је девет обавештења о производима који 

представљају ризик по здравље и безбедност потрошача и других корисника, с подацима о производу, земљи 

порекла и типу ризика. 
 Организован је и спроведен поступак полагања посебног стручног испита за комуналне инспекторе града 

Београда. На основу Правилника о минималним техничким условима за трговину на откупним местима, 

прописани су услови за трговину пољопривредним производима и домаћим животињама на откупним местима, 

као облику специјализоване трговине на велико откупа од пољопривредних произвођача. Формирана је база 

података с више од 10.743 откупна места и омогућено је праћење откупа и надзор над њим у складу с прописима, 

а пољопривредним произвођачима омогућено је да на свим откупним местима буду упознати са условима и 

начином откупа. Предмет инспекцијског надзора били су и: услови за промет робе/услуга, који обављају правна и 

физичка лица и предузетници, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и продаје 

робе и услуга навођењем података којима се ствара забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и 
подацима који стварају забуну поводом порекла и квалитета робе и услуга), заштита потрошача, промет робе 

којом се повређују права интелектуалне својине, производња и промет робе заштићене ауторским и сродним 

правима и заштита становништва од изложености дуванском диму. У складу с приоритетима Владе, контролисан 
је промет основних животних намирница: снабдевеност, формирање цена и услови испоруке.  

Министарство је наставило активности на имплементацији Правилника о радио-опреми и 

телекомуникационој терминалној опреми, који се примењује од 1. јуна 2012. године. Одељење за електронске 
комуникације издало је више стотина мишљења за добијање Потврде о усаглашености радио и 

телекомуникационе терминалне опреме са одредбама Правилника. Припремљен је предлог Акционог плана за 

спровођење Стратегијe за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма, као и 

предлог Одлуке о изменама Стратегије. Основана је Радна група за спровођење, координацију и праћење процеса 

преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала. У оквиру активности предвиђених 

Стратегијом развоја електронских комуникација од 2010. до 2020. године, Mинистарство је припремило Нацрт 

акционог плана за развој електронских комуникација 2012 – 2014. године, и спровело јавне консултације у вези с 

њим. Основана је Радна група за израду Правилника о техничким захтевима за уређаје и програмску подршку за 

законито пресретање електронских комуникација и задржавање података о електронским комуникацијама. 
Припремљен је Предлог закона о потврђивању завршних аката Светске конференције о радио-комуникацијама 

(WRC-12). Министарство је наставило активности на имплементацији и унапређењу рада дигиталних кабинета 

према програму „Дигитална школа”. Спроведено је истраживање за припрему пројекта развоја локалне 
рачунарске мреже и увођења брзог интернета у све основне школе. У оквиру иницијативе о безбедности деце на 

интернету - „Кликни безбедно” и едукације најмлађих, као основном виду превенције од злоупотреба на 

интернету, одржано је шест трибина: три за ученике основних школа и три за њихове родитеље.  

 Ради праћења стања на тржишту поштанских услуга, како би се обезбедило што уређеније обављање 

поштанских услуга и законит рад поштанских оператора, Група за инспекцијски надзор је обавила 46 ванредних 

и редовних инспекцијских прегледа и  сачинила 46 записника. На основу поднетих захтева, утврђено је да три 

правна субјекта испуњавају услове за обављање комерцијалних поштанских услуга, што је потврђено издавањем 

решења. Такође, издата су четири решења којима је наложено исправљање утврђених неправилности и шест 

налога за достављање података. 

У Сектору за европске интеграције, издвајају се следеће најзначајније активности: у Београду је, у 
организацији Канцеларије за европске интеграције, одржан трећи састанак Пододбора за унутрашње тржиште и 

заштиту конкуренције за спровођење Прелазног споразума између Европске заједнице и Републике Србије; 

представници Министарства су учествовали на три састанка Унапређеног сталног дијалога из области унутрашње 

трговине и то на секторском састанку о информационом друштву/аудио-визуелним питањима и истраживању, 
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односно иновацијама, на секторском састанку о питањима из области малих и средњих предузећа и индустрије и 

на секторском састанку о унутрашњем тржишту и конкуренцији; припремљен је прилог у области трговине и 

услуга за израду Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије за 2012. годину; 

настављена је подела надлежности везаних за прописе Европске уније и ажурирање НПИ базе; започета је 
реализација пројекта ИПА 2010 „Јачање система надзора тржишта за прехрамбене и непрехрамбене производе”; у 

току је реализација пројекта ИПА 2009 „Јачање система заштите потрошача у Републици Србији”; одобрен је 

пројекат ИПА 2012 „Подршка развоју малих и средњих предузећа за развој електронске трговине”; припремљен 
је пројектни задатак за Оквирни уговор за израду пројектног задатка, чија ће реализација започети у другој 

половини 2013. године; покренута је процедура за одабир твининг партнера (државе чланице Европске уније) за 

спровођење пројекта ИПА 2011 „Спровођење права интелектуалне својине – с нагласком на уништавању 

пиратских и кривотворених производа”; кандидован је пројекат „Развој сектора услуга у Републици Србији”, који 

ће бити финансиран из преосталих средстава пројекта ИПА 2011 или пројекта ИПА 2013; реализација 

регионалног пројекта ИПА 2011 „Смањење регулаторних и административних ограничења у трговинској 

логистици и усклађивање прекограничног система услуга на простору западног Балкана”; у оквиру припреме за 

добијање акредитације за прелазак на децентрализовани систем управљања пројектима финансираним из ИПА 

фонда Европске уније (ДИС), запослени у ИПА јединицама Министарства су похађали обуке, припремљен је 

пакет за акредитацију, ревизори Европске уније спровели су прву контролу; настављена је координација стручне 
редактуре превода прописа Европске уније из области трговине и услуга; узето је учешће у Радној групи ГОП; 

узето је учешће у изради кварталног извештаја о реализацији програма и пројеката и припреми предлога 

програма и пројеката за 2013. годину; узето је учешће на састанцима међусекторске Радне групе за признавање 

професионалних квалификација у изради Преднацрта закона о поступку признавања квалификација 

држављанима држава чланица Европске уније ради обављања регулисаних професија у Републици Србији; 

настављено је реализовање Акционог плана за спровођење Националне стратегије одрживог развоја за 2012. 

годину; редефинисане су планиране мере и рокови Акционог плана за испуњење препорука Европске комисије 

садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. 

годину. У оквиру извештавања о напретку у процесу приступања Европској унији израђен је Извештај о напретку 
у оквиру поглавља 10 - Информационо друштво и медији и поглавља 3 - Право пословног настањивања и слобода 

пружања услуга (поштанске услуге). Припремљен је Предлог националног програма за усвајање правних 

тековина Европске уније ( NPАА) у оквиру поглавља 10. Израђен је Извештај о стању у области електронских 
комуникација за 2012.годину. У оквиру Таекс програма, Министарство се, у 2012. години, пријавило за 

организацију још седам догађаја, два из области поштанских услуга, четири из области телекомуникација и један 

из области информационог друштва, који ће бити спроведени током 2013. године. На секторском састанку о 
економским и финансијским питањима у оквиру Унапређеног сталног дијалога Европске уније и Републике 

Србије, одржаном у Београду, 4. и 5. децембра 2012. године, Министарство је на тему Реформа мрежних 

индустрија: енергија, телекомуникације, железница - изнело све новине у регулативи у последњој години дана. 

Програми, пројекти и активности Управе за Дигиталну агенду, као органа управе у саставу Министарства, 

посвећени су координацији и подстицању развоја електронске управе и стандардизације у области 

информационо-комуникационе инфраструктуре. Управа за Дигиталну агенду је крајњи корисник и 

администратор државног Портала еУправа са више од 600 услуга, које пружају органи државне управе. 

Корисници Портала су грађани, правна лица и органи државне управе: више од 88.000 грађана, 30 правних лица и 

130 органа државне управе и локалне самоуправе. Током 2012. године на Порталу су имплементиране сложене 
услуге тзв. интегрисане услуге, под којима се подразумева безбедна аутоматизована комуникација између 

екстерних информационих система и Портала. На првом месту то је услуга продужења регистрационе налепнице. 

Управа за Дигиталну агенду радила је на пројекту интеграције Портала са информационим системом за 
управљање електронским документима. За то је био планиран буџет у оквиру програма унапређења и примене 

стандарда, али се реализација тог циља очекује у наредном периоду. Управа за Дигиталну агенду континуирано 

обавља обуке и промоције свих тема, које се односе на развој електронске управе, стандардизацију и специфична 

знања неопходна за пружање електронских услуга које су оријентисане према корисницима. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС” 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Народне Демократске 

Републике Алжир о 

узајамном подстицању и 

заштити улагања 

Уређују се права и обавезе 

страног улагача. Њиме се 

улагачима гарантује национални 

и третман најповлашћеније 

нације, као и пуна правна заштита 

и безбедност њихових улагања  

Народна 

скупштина 

усвојила 

5/12 

22. новембaр 

Стратегија 

подстицања и 

развоја 

страних 

улагања 

2.  Предлог Закона o изменама 

и допунама Закона о 

трговини 

Уређују се правне основе у 

области трговине у складу са 

новим директивама Европске 

уније у овој области 

У процедури, 

упућен 

29. децембра 

Народна 

скупштина 

усвојила 

10/12 

30. јануар 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Уредба о критеријумима 

за формирање цена 

лекова за употребу у 

хуманој медицини чији је 

режим издавања на 

рецепт 

Члан 58. став 1. 

Закона о лековима 

и медицинским 

средствима 

(„Службени 

гласник РС”, број 

30/10  и 107/12) и 

члана 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) 

Утврђени су критеријуми за 

формирање цена лекова, чиме је 

створен и правни основ за 

усклађивање цена лекова са 

променама цена упоредивих 

лекова у референтним земљама 

и променом курса динара 

108/12 

13. новембар 

 

/ 

2.  Уредба о привременом 

квантитативном 

ограничењу извоза, 

односно упућивања 

одређених врста робе 

Члан 19. став 4. 

Закона о 

спољнотрговинском 

пословању 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

36/09, 36/11 - др. 

закон  и 88/11) и 

члана 42. став 1. 

Закона o Влади 

("Службени 

гласник РС", бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12)  

Привремено се ограничава 

извоз,односно упућивање у 

друге државе,односно царинске 

територије следеће робе и то: 

соја у зрну,семе сунцокрета и 

шећерна репа 

87/12             

7. септембар 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
3.  Уредба о обавезној 

производњи и промету 

хлеба од брашна „Т-500” 

Члан 46. Закона о 

трговини 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

53/10) 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) 

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. октобра 2012. 

године и важи до 31.03.2013. 

94/12           

28. септембар 

/ 

4.  Уредба о утврђивању 

Плана намене радио-

фреквенцијских опсега 

Члан 83. став 4. 

Закона о 

електронским 

комуникацијама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

44/10) 

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) 

Утврђује се План намене радио-

фреквенцијских опсега  

99/12 

16.октобар 

Стратегија 

развоја 

електронских 

комуникација 

од 2010. до 

2020. године 

5.  Уредба о измени Уредбе 

о посебним условима 

промета одређене робе 

Члан 46. Закона о 

трговини 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

53/10) 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) 

У циљу стабилизације тршишта 

и цена индустријско 

прехрамбених производа, 

битних за стандард 

становништва, Влада Србије је 

продужила важење ограничења 

маржи  на 10% за поједине 

производе 

100/12         

19. октобар 

 

/ 

6.  Одлука о изменама 

Одлуке о највишим 

ценама лекова за 

употребу у  хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. 

Закона о лековима 

и медицинским 

средствима 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

30/10) и 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) 

Повећане су цене за шест 

лекова у циљу омогућавања 

редовне снабдевености 

тржишта 

63/12 

29. јун 

 

/ 

7.  Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о 

највишим ценама лекова 

за употребу у  хуманој 

Члан 58. став 1. 

Закона о лековима 

и медицинским 

средствима 

Утврдђене су цене за 531 нови 

лек  за хуману употребу који се 

издају на рецепт, који су 

добили дозволу за стављање у 

81/12           

17. август 

 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
медицини, чији је режим 

издавања на рецепт 

(„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) 

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 

8.  Одлука о изменама 

Одлуке о највишим 

ценама лекова за 

употребу у  хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. 

Закона о лековима 

и медицинским 

средствима 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

30/10) и 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) 

Створени су услови да се на 

тржишту појаве лекови који су 

били дефицитарни у 

претходном периоду 

 

83/12           

24. август 

 

/ 

9.  Одлука о највишим 

ценама лекова за 

употребу у  хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт 

 

Члан 58. став 1. 

Закона о лековима 

и медицинским 

средствима 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

30/10 и 107/12) и 

члан 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05, 

исправка, 

101/07,65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12) 

Утврђене су највише цене на 

велико за све лекове за хуману 

употребу који се издају на 

рецепт у складу са 

критеријумима за формирање 

цена лекова, које су усклађене 

са променама цена упоредивих 

лекова у референтним земљама 

и променом курса динара 

108/12         

13. новембар 

 

/ 

10.  Одлука о образовању 

Националног савета за 

заштиту потрошача 

Члан 126. став 1. 

Закона о заштити 

потрошача 

(„Службени 

гласник РС“, 

бр.73/10) и члана 

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) 

Oбразован је Национални савет 

за заштиту потрошача 

101/12         

23. октобар 

/ 

11.  Одлука о утврђивању 

Националне контролне 

листе наоружања и војне 

опреме 

Члан  3. став 2. 

Закона о спољној 

трговини 

наоружањем, 

Утврђена Национална листа 

наоружања и војне опреме  

112/12         

27. новембар 

/ 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
војном опремом и 

робом двоструке 

намене  („Службени 

лист СЦГ“, бр. 7/05 

и 8/05-испавка.)  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) 

12.  Закључак: 

05 Број: 037-5371/2012 

од 30. августа 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС ˮ, бр. 

55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихваћена је Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на XXV Конгресу 

Светског поштанског савеза 

(24. септембар -15. октобар 

2012. године), Доха, Катар 

/ / 

13.  Закључак:                           

05 Број: 018-5497/2012 

 од 6. септембра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08  16/1168/12-

УС и 72/12) 

Усвојен  Меморандум о 

разумевању између  Владе 

Републике Србије и Владе 

Сједињених Америчких  

Држава о сарадњи у области 

информационо-

комуникационих технологија 

/ / 

14.  Закључак:                           

05 Број: 345-6369/2012 

од 4. октобра 2012. године 

Члан 83. став 4. 

Закона о 

електронским 

комуникацијама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

44/10) 

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) 

Закључак о стављању ван снаге 

закључака о утврђивању Плана 

намене радио–фреквенцијских 

опсега 

99/12  

16.октобар 

 

/ 

15.  Закључак:                           

05 Број: 401-7003/2012 

од 18. октобра 2012. 

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 о измени Закључка 

Владе о прихватању Програма 

распореда и коришћења 

средстава за  наградни конкурс 

за наставнике основних школа 

„Дигитални час 2 у школској 

2011/2012. години 

/ / 

16.  Закључак:                           

05 Број: 401-7004/2012 

од 18. октобра  2012. 

године  

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”,бр. 

55/05, 71/05 - 

Закључак о измени Закључка 

Владе о прихватању Програма 

распореда и коришћења 

средстава за  наградни конкурс 

„Унапређење комуникације 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

грађана и органа јавне власти 

посредством Интернета 

17.  Закључак:                           

05 Број: 401-7292/2012 

од 25. октобра  2012. 

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) 

Прихватаћен  је Извештај о 

коришћењу средстава 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама која су 

намењена Радиодифузној 

установи Радио Телевизије 

Србије за финансирање 

пројеката за дигитализацију 

аудио система, студијску видео 

опрему, архивирање, 

дописничку мрежу и припрему 

за емитовање ХД сигнала 

/ / 

18.  Закључак:    

05 Број: 401-00-7334/2012        

од 25. октобра  2012. 

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) 

Дата  је сагласност на употребу 

средстава Министарства 

спољне и унутрашње трговине 

и телекомуникација за 

финансирање издатака за 

нефинансијску имовину 

информационо-комуникационе 

установе „Академска мрежа 

Републике Србије – АМРЕС” 

/ / 

19.  Закључак:                           

05 број: 337-7397/2012      

од 2. новембра  2012. 

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) 

Република Србија је 

потписница Међународне 

конвенције о  изложбама и 

према том основу плаћа 

чланарину Међународном 

бироу за изложбе, која се 

утвђује на годишњем нивоу. 

Чланством Република Србија 

остварује олакшице на 

организованим међународним 

изложбама   

/ / 

20.  Закључак:                           

05 број: 037-7481/2012 - 1 

од 2. новембра  2012. 

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  Платформа за 

разговоре копредседника 

Meшовите 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 

/ / 

21.  Закључак:                           

05 број: 037-7712/2012 -1  

од 8. новембра 2012. 

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 Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на XI заседању 

Међувладиног комитета за 

трговину, економску и научно-

техничку сарадњу између 

Републике Србије и Руске 

Федерације 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
22. Закључак:                          

05 број: 337-7869/2012-1   

од 8. новембра  2012. 

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) 

Утврђена је  Основа за 

закључивање Споразума о 

стратешкој економској сарадњи 

између Владе Републике Србије 

и Канадске комерцијалне 

корпорације 

/ / 

23. Закључак: 

05 Број: 030-7888/2012  

од 16. новембар 2012. 

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 Програм о измени 

Програма подршке 

организацији конференција и 

других догађаја који доприносе 

промоцији и популаризацији 

електронских комуникација и 

информационог друштва 

/ / 

24.  Закључак:                                   

05 број: 337-8198/2012-1     

од  28. новембра  2012. 

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 Платформа за II 

заседање Међувладине 

комисије за трговину и 

економску сарадњу између 

Републике Србије и Републике 

Азербејџан, које ће се одржати 

у Бакуу, 26. и 27. новембра 

2012. године 

/ / 

25.  Закључак:                          

05 број: 037-8404/2012 -1  

од 28. новембра 2012. 

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  Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на VI заседању 

Заједничке комисије са 

Мађарском, у Будимпешти, 3. и 

4. децембра 2012. године 

/ / 

26.  Закључак:                                  

05 Број: 037-8550/2012      

од 28. новембра 2012. 

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) 

Прихвћена је  Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на Светској 

конференцији о међународним 

телекомуникацијама 

/ / 

27.  Закључак : 

05 Број: 021-8737/2012            

од 6. децембра 2012. 

године 

 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС ˮ, бр. 

55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Прихвата се Анализа о 

критеријумима и мерилима за 

утврђивање конкурентности у 

јавном сектору, Јавног 

предузећа ПТТ саобраћаја 

„Србија”, број 2012-132195/1 од 

1. новембра 2012. године 

/ / 

28.  Закључак:                           

05 Број: 037-8743/2012           

од  6. децембар  2012. 

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  Платформа за 

учешће делегације Републике 

Србије на VI заседању 

Мешовитог комитета за 

економску сарадњу са Чешком 

Републиком, у Београду, 11. и 

12. децембра 2012. године 

/ / 
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Назив акта 
Правни 

основ 

 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
29.  Закључак:                           

05 Број: 337-8682/2012         

од  6. децембра 2012. 

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) 

Усваја се текст Билатералног 

протокола о либерализацији 

тржишта роба између 

Републике Србије и 

Доминиканске Републике 

/ / 

30.  Закључак:                                 

05 Број: 018-8758/2012            

од 6. децембра 2012. 

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)  

Усваја се текст Билатералног 

протокола о либерализацији 

тржишта роба и услуга између 

Републике Србије и 

Уједињених Мексичких Држава 

/ / 

31.  Закључак:                              

05 Број: 337-8757/2012 од   

6. децембра 2012. 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)  

Усваја се текст Меморандума о 

разумевању о признавању и 

заштити имена порекла између 

Републике Србије и 

Уједињених Мексичких Држава 

/ / 

 

 

 

 

 

 

32.  Закључак:                            

05 број: 037-9251/2012         

од 29. децембра  2012. 

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 са 

шестог састанка Заједничког 

комитета Споразума ЦЕФТА 

одржаног 8. новембра 2012. 

године у Тирани 

/ / 

33.  Закључак:                           

05 број: 401-9678/2012          

од 29. децембра 2012. 

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 о преносу средстава 

Јавном предузећу „Емисиона 

техника и везе” за наставак 

реализације капиталног 

пројекта „Прелазак на 

дигитално емитовање 

земаљског ТВ сигнала”  

/ / 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта 
Правни 

основ 
Референтни документ 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
 1. Правилник о измени  Правилника о 

начину вођења Регистра лица која 

могу да обављају спољну трговину 

контролисаном робом 

Члан 12. став 3. 

Закона о спољној 

трговини 

наоружањем, 

војном опремом и 

робом двоструке 

/ 80/12 

15. август 
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Назив акта 
Правни 

основ 
Референтни документ 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
намене 

(„Службени лист 

СЦГ“, бр. 7/05 и 

8/05-исправка) 

 2. Правилник о измени Правилника о 

обрасцу захтева за издавање дозволе и 

другим обрасцима докумената који 

прате спољну трговину 

контролисаном робом 

Члан 18. Закона о 

спољној трговини 

наоружањем, 

војном опремом и 

робом двоструке 

намене 

(„Службени лист 

СЦГ“, бр. 7/05 и 

8/05-исправка) 

/ 80/12 

15. август 

 

3.  Правилник о измени и допунама 

Правилника о утврђивању Плана 

издавања пригодних поштанских 

марака и вредносница и мотива 

редовних издања поштанских марака 

и вредносница 

Члан 64. став 2. 

Закона о 

поштанским 

услугама 

(„Службени 

гласник РС , бр. 

18/05 и 30/10) 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији 

85/12               

31. август 

4.  Правилник о измени и допунама 

Правилника о утврђивању Плана 

издавања пригодних поштанских 

марака и вредносница и мотива 

редовних издања поштанских марака 

и вредносница 

Члан 64. став 2. 

Закона о 

поштанским 

услугама 

(„Службени 

гласник РС ˮ, бр. 

18/05 и 30/10) 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији 

105/12 

2. новембар 

5.  Правилник о утврђивању Плана 

издавања пригодних поштанских 

марака и вредносница и мотива 

редовних издања поштанских марака 

и вредносница 

Члан 64. став 2. 

Закона о 

поштанским 

услугама 

(„Службени 

гласник РС , бр. 

18/05 и 30/10) 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији 

112/12             

27. новембар 

6.  Правилник о техничким и другим 

захтевима при изградњи пратеће 

инфраструктуре потребне за 

постављање електронских 

комуникационих мрежа, припадајућих 

средстава и електронске 

комуникационе опреме приликом 

изградње пословних и стамбених 

објеката  

Члан 43. став 2. 

Закона о 

електронским 

комуникацијама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

44/10) 

Стратегија развоја електронских 

комуникација од 2010. до 2020. 

године 

123/12 

28.децембар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Развој и унапређење 

билатералних 

економских односа 

Иницирани нови пројекти 

економске сарадње; 

отклоњене околности које 

коче развој сарадње; 

01 1.566.799 

RSD 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
(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) 

 

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 

 

 

 

Републике 

Србије за 

период од 2010.  

дo 2015. 

године, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Стратегија 

развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 2008. 

до 2013. 

године, 

Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 2007. 

до 2012. 

године, 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања, 

Стратегија 

развоја 

слободних зона 

у Републици 

Србији за 

период од 2011.  

до 2016. 

године, 

Стратегија и 

политика 

развоја 

индустрије 

Републике 

Србије за 

период од 2011. 

до 2020. године 

1.1. Пројекат: 

Организовање и 

одржавање заседања 

мешовитих радних тела 

(мешовити комитети, 

комисије и радне 

групе) са суседним 

земљама и земљама 

централне Европе 

Одржано III заседање  

Међувладине српско - 

словеначке комисије за 

трговинско - економску 

сарадњу, у Љубљани, 

јануар 2012. године; 

потписан  Протокол са 

заседања, који садржи 

мере и активности за 

унапређење трговинско-

економске сарадње 

01 96.620,00 RSD / 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
 

Одржано VI заседање 

заједничке комисије са 

Мађарском, у 

Будимпешти, децембар 

2012. године; потписан 

Протокол са заседања, са 

мерама и активностима за 

развој трговинске и укупне 

економске сарадње 

Одржано VI заседање 

Мешовитог комитета за 

економску сарадњу са 

Чешком Републиком, у 

Београду, децембар 2012. 

године; потписан 

Протокол са заседања, који 

садржи правце даљег 

развоја економске сарадње 

1.2. Пројекат: 

Организовање и 

одржавање заседања 

мешовитих радних тела 

(мешовити комитети, 

комисије и радне 

групе) са Руском 

Федерацијом, земљама 

ЗНД, Кином и земљама 

југоисточне Азије 

Одржано VI заседање 

Међувладине српско - 

белоруске комисије за 

трговинско - економску 

сарадњу, у Београду, 

јануар 2012. године; 

потписан Протокол са 

заседања; 

 

Одржано заседање Радне 

групе Министарства са 

Администрацијом Курске 

области путем 

видеоконференције, мај 

2012. године; потписан 

Протокол са 

видеоконференције;  

 

Oдржано XI заседање 

Међувладиног комитета за 

трговину, економску и 

научно-техничку сарадњу 

између Владе Републике 

Србије и Руске 

Федерације, у Москви, 

новембар 2012. године; 

потписан Протокол са 

заседања;  

 

Oдржано II заседање 

Међувладине комисије за 

трговину и економску 

сарадњу  између 

Републике Србије и 

Републике Азербејџан, у 

Бакуу, новембар 2012. 

године; потписан 

Протокол са заседања 

01 1.470.179,00 

RSD 
/ 

2. Програм: Унапређена економска и 01 315.401,00 RSD Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
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. 

инвестициона сарадња 

кроз отклањање предходно 

уочених проблема 

 

 

 

 

 

 

научног и 

технолошког 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 2010. 

дo 2015. 

године, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Стратегија 

развоја 

конкурентних и 

иновативних 

малих и 

средњих 

предузећа за 

период од 2008. 

до 2013. 

године, 

Стратегија 

регионалног 

развоја 

Републике 

Србије за 

период од 2007. 

до 2012. 

године, 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања, 

Стратегија 

развоја 

слободних зона 

у Републици 

Србији за 

период од 2011. 

до 2016. 

године, 

Стратегија и 

политика 

развоја 

индустрије 

Републике 

Србије за 

период од 2011. 

до 2020. године 

2.1. Пројекат: 

Организација 

билатералних сусрета и 

посета са 

представницима 

суседних земаља и 

земаља централне 

Европе, организација и 

Посета на министарском 

нивоу Републици  

Македонији,  Скопље, 

јануар 2012. године;  

укинута квантитативна 

ограничења за увоз брашна 

у Македонију; 

 

01 109.228,00 

RSD 
/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
учешће на 

међународним 

привредним 

манифестацијама, 

инвестиционим и 

трговинским 

конференцијама, 

економским и 

пословним форумима и 

сл. 

 Сусрет на нивоу државног 

секретара са генералним 

директором  Директората 

за економску дипломатију 

Министарства иностраних 

послова Републике 

Словеније, Београд,  мај 

2012. године- сумирани 

разултати са одржавања III 

заседања Мешовите 

комисије за економску 

сарадњу између две земље, 

анализа билатералне 

економске сарадње и 

пренос искустава о 

функционисању економске 

дипломатије у Републици 

Словенији;  

 

Билатералне консултације 

на експертском нивоу са 

делегацијом Републике 

Хрватске, у Београду, 

септембар 2012. године; 

постигнути договори за 

превазилажење проблема 

због доношења Уредбе 

Владе Републике Србије о 

привременом ограничењу 

извоза шећерне репе;  

 

Билатерални сусрет 

министара Републике 

Србије и Републике 

Естоније, у Београду, 

октобар 2012. године; 

договори око начина 

унапређења постојећег 

нивоа економске сарадње и 

могућности потписивања 

Меморандума о сарадњи у 

области информационих 

технологија; 

 

Билатерални сусрет на 

министарском нивоу 

између Републике Србије и 

Републике Словеније, у 

Београду, октобар 2012. 

године; анализа и 

проналажење могућности 

превазилажења проблема у 

пословању словеначких 

компанија у Републици 

Србији; 

 

 Посета министра са 

делегацијом привредника 

Републици Турској, 



 

 409 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
децембар 2012. године; 

унапређење пословне 

сарадње у области од 

заједничког интереса 

(пољопривреда, хемијска 

ндустрија и трговина); 

  

Билатерални сусрет на 

министарском нивоу са 

Чешком Републиком и 

учешће на Бизнис форуму 

Србија – Чешка, у 

Београду, децембар 2012. 

године; 

промоцијаРепублике 

Србије као атрактивне  

дестинације за инвестиције 

чешких привредника и 

стварање услова за 

успостваљање директне 

пословне сарадње 

2.2. 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 форумима и 

сл. 

Посета министра Кувајту, 

октобар 2012. године; 

посета у циљу унапређења 

сарадње и наступа наше 

привреде у Кувајту, 

Кувајтски фонд одобрио 

кредит од 26 милиона евра 

за железничку станицу 

Прокоп; 

 

Посета министра Ираку, 

новембар 2012. године; 

посета у циљу унапређења 

сарадње и наступа наше 

привреде у Ираку 

01 206.113,00 

RSD 
/ 

3. Програм : 

Унапређење 

институционалног 

оквира за развој 

тржишта робa 

Припремљен Нацрт закона 

о изменама и допунама 

Закона о трговини; 

припремљена стручна 

основа за израду закона о 

изменама и допунама 

Закона о електронској 

трговини; 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 

01 

 

 

 

 

 

 

63.720,00   RSD 

 

 

ССП, 

НСПРС, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја  
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
сајту министарства 

објављени  месечни 

извештаји о кретању цена 

производа и услуга 

4. 

 

Програм: 

Јачање предузетништва 

и конкуренције у 

трговини Републике 

Србије 

Реализоване информативне 

активности о токовима у 

трговини кроз 

публиковање података 

путем сајта министарства; 

реализована студија 

анализе спољнотрговинске 

позиције и конкурентности 

пољопривреде и 

прерађивачке индустрије 

Србије; урађени месечни 

извештаји о  кретању 

куповне моћи 

становништва на основу 

минималне и просечне 

потрошачке корпе; 

реализоване едукативне 

активности кроз 

организовање панела за 

представнике трговинског 

сектора  о трговинским 

робним маркама; подршка 

развоју домаћих брендова 

у функцији подизања 

конкурентности привреде 

Србије кроз акцију 

"Најбоље из Србије" 

01 

 

1.443.100,00 RSD 

 

 

 

 

ССП, 

НСПРС, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја  

  5. Програм:  

Успостављање 

савремено уређеног 

тржишта роба и услуга 

Актуелни статистички 

подаци сектора пословних 

услуга Републике Србије 

доступни су  

заинтересованим странама 

на адреси 

www.usluge.gov.rs ; 

унапређен 

административни 

капацитет ресорног 

министарства за 

имплементацију закона из 

области услуга 

01 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

140.000,00  RSD 

 

 

 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја,  

Национална 

стратегија 

привредног 

развоја 

Републике 

Србије,  

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 

   6. Програм:  

Јачање конкурентности 

у области услуга 

Спроведен конкурс за 

доделу дотација за 

подршку кластерима у 

области пословних услуга 

ради  јачања 

конкуретности на домаћем 

и иностраном тржишту 

 

01 16.644,00    RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја,  

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Стратегија 

развоја 

информационог 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
друштва у 

Републици 

Србији до 2020. 

године 

7. Програм: 

Заштита потрошача 

Припремљене стратешке 

основе и  правни оквир 

заштите потрошача у 

складу са законодавством 

Европске уније у оквиру 

реализације ИПА пројекта; 

побољшани капацитети 

Министарства и удружења 

потрошача (кроз студијску 

посету Пољској и две 

радионице спроведене у 

Републици Србији у 

оквиру ИПА пројекта ) и  

ојачани капацитети 

удружења потрошача  кроз 

подршку пет програма 

удружења потрошача који  

пружају информације, 

севете и правну помоћ 

потрошачима;  

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; израђен 

концепт информационог 

система за заштиту 

потрошача и урађен сајт 

заштите потрошача у циљу 

умрежавања институција у 

систему заштите 

потрошача; повећана 

информисаност и свест 

потрошача о њиховим 

потрошачким правима 

кроз пружање 

информација, савета и 

правне помоћи 

потрошачима у оквиру 

регионалних 

саветовалишта потрошача  

(решено  8.834 пријава) 

01 27.253.711,91 RSD 

 

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, 

Национални 

програм 

заштите 

потрошача за 

период од 2007. 

до 2012. године 

7.1. Пројекат: 

Јачање капацитета 

Министарстве и 

унапређење сарадње са 

другим институцијама 

у систему заштите 

Припремљене стратешке 

основе и  правни оквир 

заштите потрошача у 

складу са законодавством 

Европске уније у оквиру 

реализације ИПА пројекта; 

01 53.711,91   RSD  Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
потрошача побољшани капацитети 

Министарства и удружења 

потрошача (кроз студијску 

посету Пољској и две 

радионице спроведене у 

Републици Србији у 

оквиру ИПА пројекта и 

сарадњи са 

Минисарством);  

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; израђен 

концепт информационог 

система за заштиту 

потрошача и урађен сајт 

заштите потрошача у циљу 

умрежавања институција у 

систему заштите 

потрошача и информисања 

потрошача  

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Национални 

програм 

заштите 

потрошача за 

период од 2007. 

до 2012. године 

7.2. Пројекат: 

Јачање капацитета 

удружења потрошача и 

унапређење саветовања 

и информисаности 

потрошача 

Ојачани капацитети 

удружења потрошача  кроз 

подршку пет програма 

удружења потрошача који  

пружају информације, 

севете и правну помоћ 

потрошачима; 

успостављена сарадња 

удружења потрошача са 

Министарством и другим 

институцијама у систему 

заштите потрошача у 

оквиру Националног 

савета за заштиту 

потрошача; повећана 

информисаност и свест 

потрошача о њиховим 

потрошачким правима 

кроз пружање 

информација, савета и 

правне помоћи  

потрошачима у оквиру 

регионалних 

саветовалишта потрошача 

(укупан број решених  

пријава 8.834) 

01 27.200.000,00 RSD  

 

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, 

Национални 

програм 

заштите 

потрошача за 

период од 2007. 

до 2012. године 

8. Програм: 

Контрола и надзор 

тржишта 

Извршено 39.039 

контрола; донето 5.478 

решења; поднето 4.357 

захтева/пријава 

01 7.089.479,20  RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја,  
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
правосудним органима; 

усвојено 73 захтева за 

заштиту права 

интелектуалне својине по 

којима се поступа; 

извршено 36 узорковања 

електричних 

уређаја/производа; 

објављена листа 

небезбедних производа на 

„НЕПРО”; закупљен 

складишни простор и 

транспортована роба; 

евидентирана и пописана 

складиштена роба; Влада 

донела осам решења о 

уступању робе без 

накнаде, одузете у 

поступку инспекцијског 

надзора; одржана два 

блока са 55 тематских 

обука, кроз 33 радионице; 

извршена евалуација 

стеченог знања кроз обуку 

тржишних инспектора; 

обучени инспектори за 

обављање послова 

инспекцијског надзора у 

складу са усвојеним 

процедурама и прописима 

из своје надлежности; 

обезбеђен пренос и 

обједињавање података о 

извршеним контролама 

тржишних инспектора 

путем софтвера; сачињени 

извештаји о раду Сектора, 

анализа истих и 

објављивање на сајту 

министарства; формиране 

базе података о броју 

контрола и предузетим 

мерама, и о привредним 

субјектима, што ће 

омогућити планирање и 

прађење одласка  

инспектора код сваког 

привредног субјекта и 

контроли његовог 

поступања; смањен је број 

притужби на рад 

тржишних инспектора и 

уједначен приступ у 

контроли привредних 

субјеката применом 

јединствених процедура; 

спроведене интерне 

контроле рада и поступања 

четири одељења тржишне 

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 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 
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Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
инспекције; извршена 

анализа свих предлога 

захтева 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; међусекторски 

усаглашена платформа за 

усвајање Протокола о 

елиминисању недозвољене 

трговине дуванским 

производима; усаглашен 

оквир за сарадњу органа 

тржишног надзора и 

реализоване заједничке 

активности: узорковање и 

испитивање производа; 

радионице о процени 

ризика; усаглашене 

заједничке активности 

Тржишне инспекицје, 

Управе царина , 

Министарства 

унутрашњих послова и 

других надлежних органа 

на спровођењу права 

интелектуалне својине; 

извршене припреме за 

почетак пројекта који има 

за циљ јачање капацитета 

за спровођење права 

интелектуалне својине 

укључујући набавку 

машина за уништавање 

кривотворених производа; 

успостављена сарадња са 

органима који заједно са 

Тржишном инспекцијом 

имплементирају пројекат 

„Јачање система тржишног 

надзора Србије за 

непрехрамбене и 

прехрамбене производе 

(Министарство здравља-

Санитарна инспекција; 

Министарство финансија и 
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I II III IV 
привреде: Управа царине и 

Сектор инфраструктуре 

квалитета; Министарство 

пољопривреде, шумарства 

и водопривреде); учешће у 

раду три подгрупе за 

израду НПАА (Слободан 

продок робе; 

Интелектуална својина; 

Заштита потрошача), 

анализирано стање у тим 

областима и усаглашење 

активности са аспекта 

надзора тржушта 

8.1. Пројекат: 

Контрола промета робе, 

услуга, заштита права 

интелектуалне својине 

и заштита права 

потрошача 

Извршено 36.471 

контрола; донето 5.031 

решење; усвојено 73 

захтева за заштиту права 

интелектуалне својине по 

којима се поступа; поднето 

3.996 захтева/пријава 

правосудним органима. 

01 96.936,51 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

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 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 

8.2 Пројекат: 

Технички надзор – 

контролa 

усаглашености и 

безбедности производа 

и поступак са робом 

одузетом у поступку 

инспекцијског надзора 

Извршено 2.568 контрола 

усаглашености и 

безбедности 

непрехрамбених 

производа, донето 447 

решења и поднето 361 

захтев/пријава 

правосудним органима; 

извршено 36 узорковања 

електричних уређаја/ 

01 6.471.268,47 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја  

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 
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I II III IV 
производа; објављена 

листа небезбедних 

производа на „НЕПРО”; 

закупљен складишни 

простор и транспортована 

роба; евидентирана и 

пописана складиштена 

роба; донето 8 решења 

Владе Републике Србије о 

уступању без накнаде робе 

одузете у поступку 

инспекцијског надзора  

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 

Стратегија 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 

8.3. Пројекат: 

Обука тржишних 

инспектора за примену 

нових прописа и 

процедура и 

извештавање о раду 

сектора тржишне 

инспекције 

Одржана 2 блока са 55 

тематских обука, кроз 33 

радионице; извршена 

евалуација знања стеченог 

кроз обуку тржишних 

инспектора; обучени 

инспектори за обављање 

послова инспекцијског 

надзора у складу са 

усвојеним процедурама и 

прописима из своје 

надлежности; обезбеђен 

пренос и обједињавање 

података о извршеним 

контролама тржишних 

инспектора путем 

софтвера; сачињени 

извештаји о раду Сектора, 

анализа истих и 

објављивање на сајту 

министарства; формиране 

базе података, не само о 

броју контрола и 

предузетим мерама, већ и о 

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 

01 398.845,54 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

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 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 
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I II III IV 
контроли привредних 

субјеката применом 

јединствених процедура 

8.4. Пројекат: 

Контрола ажурности, 

примене процедура и 

поступања у судским 

поступцима 

Спроведене интерне 

контроле рада и поступања 

4 одељења тржишне 

инспекције; извршена 

анализа свих предлога 

захтева 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 

01 9.496,00   RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

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 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 

8.5. Пројекат: 

Учешће у раду 

међувладиних тела за 

усаглашавање аката о 

спровођењу оквирне 

конвенције о контроли 

дувана 

У  сарадњи са Управом 

царина и Управом за 

дуван, Министарством 

здравља, Министарством 

унутрашњих послова и 

Министарством спољних 

послова, усаглашена 

Платформа у вези са 

Протоколом о 

елиминисању недозвољене 

трговине дуванским 

производима, која је била 

основ за разматрање 

Предлога протокола пре 

достављања на усвајања од 

стране Конференције 

уговорних страна Оквирне 

конвенције СЗО о 

контроли дувана; 

Протокол је усвојен на 

Конференцији уговорних 

01 64.991,68 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

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 
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I II III IV 
страна, у новембру 2012. 

године  

Републике 

Србије 

Стратегија 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 

9. Програм: 

ИПА 2010 

Јачање система 

тржишног надзора 

прехрамбених и 

непрехрамбених 

производа у Републици 

Србији 

Усаглашен текст Предлога 

одлуке о образовању 

Савета за безбедност 

производа; информације о 

области тржишног надзора 

доступне јавности; 

завршена детаљна разрада 

активности ИПА пројекта 

које се финансирају из 

средстава ЕУ и започета 

реализација; реализовано 

присуство на две 

регионалне/међународне 

конференције на тему 

тржишног надзора.; 

реализована студијска 

посета једној од земаља ЕУ 

са најбољом праксом у 

координацији тржишног 

надзора и извештаји о 

реализацији тих 

активности 

01 47.941,00 RSD Национална 

стратегија 

одрживог 

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 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

интелектуалне 

својине за 

период од 2011. 

до 2015. године 

10. Програм: 

Имплементација 

Споразума о 

стабилизацији и 

придруживању ЕУ  

Ревидирана НПИ база 

података  за 2012. годину o 

вези националних и ЕУ 

прописа у области 

трговине и услуга; 

израђене табеле 

усклађености; извршена 

стручна редактура превода 

прописа ЕУ у области 

трговине и услуга; урађени 

наративи  програма и 

01 

 

48.135,46 RSD Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране и 
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I II III IV 
пројеката по ГОП 

методологији за 2013. 

годину; одржани састанци 

међусекторске Радне групе 

за признавање 

професионалних 

квалификација; спровођен 

Акциони план Националне 

стратегије одрживог 

развоја Републике Србије; 

редефинисане мере и 

рокови Акционог плана за 

испуњење препорука ЕК 

садржаних у Годишњем 

извештају о напретку РС у 

процесу европских 

интеграција; учешће на 

састанцима Унапређеног 

сталног дијалога; одржан 

састанак Пододбора за 

унутрашње тржиште и 

заштиту конкуренције; 

израђен прилог у области 

трговине и услуга за 

израду Годишњег 

извештаја ЕК о напредку 

Србије за 2012. годину; 

спроведена прва контрола 

са ревизорима ЕУ у оквиру 

припреме за добијање 

акредитације за прелазак 

на децентрализовани 

систем управљања; 

започета 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 

пројекат Развој сектора 

услуга у РС; рад на 

реализацији регионалног 

пројекта ИПА 2011 – 

Смањење регулаторних и 

административних 

ограничења у трговинској 

логистици и усклађивање 

прекограничног система 

услуга на простору 

западног Балкана; 

припремљено и 

кандидовано 14 предлога 

Републике 

Србије са друге 

стране, 

Прелазни 

споразум о 

трговини и 

трговинским 

питањима са 

ЕУ, Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 
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I II III IV 
пројеката ИПА у 

програмском циклусу ИПА 

2012 из области 

пољопривреде; активно 

учешће на праћењу и 

спровођењу ИПА, 

билатералних и 

мултилатералних пројеката 

из области пољопривреде; 

организоване две студијске 

посете; одржане 

презентације и радионице 

из области европских 

интеграција 

11. Програм: 

Подстицање и подршка 

наступа српских 

предузећа на 

међународном 

тржишту 

Започете активности на 

организацији изложбе 

српске привреде у земљама 

региона на којима ће се 

представити производи 

српских компанија из 

области прехрамбене 

индустрије, намештаја, 

металског комплекса и 

хемијске индустрије 

01  1.343,00   RSD Стратегија 

развоја  

трговине 

Републике 

Србије 

 

 

12. 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 

Повећање трговинске 

размене са ЕУ и ЕФТА, 

повећање СДИ из ових 

земаља као и унапређена 

економска и трговинска 

сарадња; повећање 

трговинске размене са 

ЦЕФТА, унапређена 

економска и трговинска 

сарадња са земљама 

чланицама ЦЕФТА; 

изграђено стимулативно 

институционално и 

економско окружење за 

повећан прилив страних 

инвестиција; повећање 

трговинске размене са 

светом, системска 

хармонизација 

законодавства са СТО 

правилима и у складу са 

тим испуњавање једног од 

услова за приступање РС 

Европској унији, отварање 

међународног тржишта за 

производе из Србије 

01 10.600.000,00 RSD 

34.000,00 CFH 

132.500,00 EUR  

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије, 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања, 

Споразума 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 

између 

Европске 

заједнице, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
друге стране, 

Споразум о 

слободној 

трговини 

између 

Републике 

Србије и 

држава ЕФТА, 

Споразум о 

измени и 

приступању 

споразуму о 

слободној 

трговини у 

Централној 

Европи - 

ЦЕФТА 2006 

13. Програм подршке 

развоју политике 

информационо-

комуникационих 

технологија (ICT -PSP) 

Оквирног програма за 

конкурентност и 

иновације- CIP 

ИПА 2010 

Организован Инфо дан за 

”Позив 6” , одржан  2. 

марта 2012. – (110 

учесника); 

Одобрена су 3 пројекта са 

партнерима из Србије, 

укупног буџета око 

700.000 евра 

 

01 318.721,00 EUR 

35.551.230,00 RSD 

плаћена контрибуција за 

2012. годину  

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране 

14. Пројекат јачања 

институционалних 

капацитета електронске 

Управе у Републици 

Србији 

Документ којим се 

предлаже 

институционални оквир за 

координационо тело у 

Србији за имлементацију 

Стратегије еУправе, са 

дефинисаним 

одговорностима и улогама, 

као и неопходним правним 

и институционалним 

оквиром; подигнути 

капацитети  тима (40-50 

државних службеника) за 

имплементацију акционог 

плана за еУправу – до 1. 

03.2013. 

06 106.095,00 USD Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране 

Стратегија 

развоја 

електронске 

управе у 

Републици 

Србији за 

период од 2009. 

до 2013. 

године, 

Стратегија 

реформе 

државне управе 

у Републици 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Србији, 

Стратегија 

развоја 

информационог 

друштва у 

Републици 

Србији до 2020. 

године 

15. Пројекат приступања 

Програму за сигурнији 

Интернет (Safer Internet 

Programme) ИПА 2010 

Кампања за подизање 

нивоа свести грађана о 

безбедности на интернету 

„Кликни безбедно” била је 

намењена корисницима 

узраста од 7 до 18 година и 

њиховим родитељима и 

наставницима, и она ће 

бити надограђена 

оснивањем Центра за 

безбедни интернет и 

механизмом за пријаве 

случајева недозвољених 

садржаја и непримереног 

понашања на интернету у 

оквиру интернет сајта 

Центра (пројекат оснивања 

Центра за сигурнији 

интернет је одобрен и 

изводи га конзорцијум 

Фонд б92, МУП и МТТ) 

01  18.184.005,26 RSD 

контрибуција за 2012. 

годину  

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране 

16. Пројекат: 

Приступање Србије 

Светској трговинској 

организацији (СТО) 

Завршетак преговора до 

краја 2013. године, 

интеграција Србије у 

међународне трговинске 

токове 

01 5.000.000,00 RSD Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије  

17. Пројекат: 

Имплементација и 

примена Прелазног 

трговинског споразума 

и, по ратификацији у 

свим земљама 

чланицама ЕУ, 

Споразума о 

стабилизацији и 

придруживању са ЕУ, 

као и Споразума о 

слободној трговини 

између Републике 

Србије и држава ЕФТА 

 

 

 

Повећање трговинске 

размене са ЕУ и ЕФТА, 

повећање СДИ из ових 

земаља, као и унапређена 

економска и трговинска 

сарадња 

01 2.200.000,00 RSD 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, 

Прелазни 

споразума о 

трговини и 

трговинским 

питањима 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
између 

Европске 

заједнице, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране, 

Споразум о 

слободној 

трговини 

између 

Републике 

Србије и 

држава ЕФТА 

18. Пројекат:  

Имплементација и 

примена регионалног 

Споразума о слободној 

трговини - ЦЕФТА 

2006 

 

 

 

 

 

Унапређена економска и 

трговинска сарадња са 

земљама чланицама 

ЦЕФТА 

01 2.500.000,00 RSD 

97.500,00 EUR 

Споразум о 

слободној 

трговини у 

Централној 

Европи - 

ЦЕФТА 2006, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 

19. Пројекат: 

Унапређење 

мултилатералне 

економске сарадње 

кроз чланство у 

регионалним 

организацијама и 

иницијативама, 

чланство у 

Међународној 

студијској групи за 

олово и цинк и 

Међународној 

студијској групи за 

бакар (уз плаћање 

редовне годишње 

чланарине овим 

организацијама) 

Изграђено стимулативно 

институционално и 

економско окружење за 

повећан прилив страних 

инвестиција 

01 900.000,00 RSD  

35.000,00 EUR 

Стратегија 

подстицања и 

развоја страних 

улагања, 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 

20. Програм унапређења е-

управе 

Реализоване нове услуге и 

унапређена 

функционалност Портала 

еУправа; реализована 

услуга продужења 

регистрационих налепница 

као интегрисана услуга 

која укључује органе 

државне управе и правна 

лица као пружаоце услуге; 

унапређене  

функционалности Портала 

еУправа које се односе на 

комуникацију Портала са 

екстерним апликацијама 

01 

 

13.845.336,00 RSD 

 

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране, 

Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
путем веб сервиса, и 

еАнкете; унапређена 

платформа еПлаћање+ 

имплементацијом 

обједињене уплатнице за 

услуге које имају више од 

једне  уплатнице; 

реализована посебна 

животна област намењена 

особама са инвалидитетом 

и унапређена 

еПриступачност Портала; 

извршено креирање нових 

докумената неопходних за 

процес издавања 

електронског временског 

жига (TSA) намењеног 

органима државне управе, 

у циљу пререгистрацијe ; 

континуирана техничка 

подршка свим  типовима  

корисника Портала 

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 

21. Програм унапређења и 

примене стандарда за 

информационо-

комуникационе 

технологије у органима 

државне управе 

Унапређени критеријуми 

за оцену веб презентација 

органа државне управе на 

основу усвојених 

Смерница за израду web 

презентација органа 

државне управе; извршена 

оцена усаглашености веб 

презентација свих органа 

према унапређеним 

критеријумима; израђен 

Извештај о оцени 

усаглашености веб 

презентација органа 

државне управе са 

документом „Смернице за 

израду веб презентација 

органа државне управе“; 

пружана стална техничка и 

саветодавна помоћ 

институцијама ради 

примене дефинисаних 

стандарда. 

01 1.311.816,00 RSD Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране, 

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 

22. Програм Потпуни прелазак са 01 210.000.000,00 RSD Споразум о 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
дигитализације 

радиодифузије 

аналогног на дигитално 

емитовање телевизијског 

сигнала; повећан квалитет 

радио и ТВ преноса и 

броја расположивих 

канала; спроведене јавне 

набавке; извршена 

санација предајничких 

локација; 

експериментално 

емитовање; изградња 

нових предајничких 

локација 

стабилизацији 

и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, и 

Републике 

Србије, са 

друге стране, 

Стратегија за 

прелазак са 

аналогног на 

дигитално 

емитовање 

радио и 

телевизијског 

програма у 

Републици 

Србији, 

Стратегија 

развоја 

електронских 

комуникација 

од 2010. до 

2020. године 

23. Програм  распореда и 

коришћења средстава 

за  наградни конкурс за 

наставнике основних 

школа „Дигитални час“ 

у школској 2011/2012. 

години 

У циљу унапређења 

еОбразовања и 

подстицања ефективне и 

разноврсне употребе 

информационо 

комуникационих 

технологија у наставном 

процесу, као стимулиција 

да се  користи ИКТ-а у 

процесу образовања; по 

јавном позиву  додељена је 

51  новчана награда,  

оформљена и доступна 

електронска база радова 

„Дигитални час“ 

13 

 

 

 

01 

542.169,00 RSD 

 

 

2.428.568,98 RSD 

Стратегија 

развоја 

информационог 

друштва у 

Републици 

Србији до 2020. 

године, 

Акциони план 

за спровођење 

приоритета из 

„еSEE Агенда+ 

за развој 

информационог 

друштва у ЈИЕ 

2007–2012” 

24. Програм  распореда и 

коришћења средстава 

за  наградни конкурс 

„Унапређење 

комуникације грађана и 

органа јавне власти 

посредством 

Интернета“ 

Финансирано је 28  

пројеката који су по 

јавном позиву награђени, а 

чине софтверску 

апликацију која је 

доступна посредством 

интернета као веб 

апликација и/или као  

апликација за мобилне 

телефоне, а која 

унапређује комуникацију 

грађана и  

органа јавне власти, 

односно доприноси 

01 

 

 

 

 

7.235.715,00 RSD 

 

 

Стратегија 

развоја 

информационог 

друштва у 

Републици 

Србији до 2020. 

године, 

Акциони план 

за спровођење 

приоритета из 

„еSEE Агенда+ 

за развој 

информационог 

друштва у ЈИЕ 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
остварењу законских 

права грађана 

2007–2012” 

25. Програм подршке 

организацији 

конференција и других 

догађаја који 

доприносе 

популаризацији 

електронских 

комуникација и 

информационог 

друштва 

Финансирана су 22 

пројекта - конференција и 

других догађаја који 

доприносе промоцији и 

популаризацији 

електронских 

комуникација и 

информационог друштва у 

широј популацији 

13 

 

 

01 

9.264.800,00 RSD 

 

9.264.800,00 RSD 

/ 
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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”, број 72/12), 

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, које је Влада 

утврдила као предлоге закона и упутила их Народној скупштини на усвајање, као и на све прописе 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. 
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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”, број 72/12), 

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. 

 

 
На основу Закључка Владе 05 број: 320-5302/2012 од 23. августа 2012. године и  05 број 320-6030/2012 од 

14. септембра 2012. године, Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) била је задужена 

за куповину до 200.000 тона домаћег меркантилног кукуруза, рода 2011. и 2012. године, ради отклањања 
последица суше у 2012. години. Меркантилни кукуруз је откупљиван за 29,70 дин/кг са ПДВ-ом, и то  

максимално 500 тона од  физичког лица или 2.000 тона од правног лица или предузетника. Реализовано је 836 

купопродајних уговора и купљено 151.136.270,23 кг меркантилног кукуруза у вредности од 4.488.747.225,92 

динара. С физичким лицима – носиоцима пољопривредних газдинстава, закључено је 747 уговора и откупљено 

63.982.875,43 кг у вредности од 1.900.291.405,40 динара. Од 89 правних лица откупљена су 87.153.394,63 кг 

меркантилног кукуруза у вредности од 2.588.455.820,52 динара.  

            На основу Закључка Владе 05 број: 339-5620/2012 од 6. септембра 2012. године, предвиђена је робна 

размена 9.100,00 тона минералног ђубрива НПК (15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, рода 

2012. и 2013. године. На основу примљених захтева, и након провере да ли подносиоци захтева испуњавају 
услове,  Дирекција је извршила расподелу минералног ђубрива и сачинила предлоге уговора.  Уговори су 

закључени са 16 овлашћених складиштара за 4.765,00 тона НПК, једном земљорадничком задругом за 50,00 тона 

НПК и 59 индивидуалних пољопривредних произвођача за 1.427,10 тона НПК, укупно 64 уговора за размену 

6.242,10 тона НПК. До 31. децембра 2012. године испоручено је и фактурисано 5.651,10 тона минералног 

ђубрива. 

              На основу Закључка Владе 05 број: 339-6036/2012 од 14. септембра 2012. године, интервентно је продато 

до 5.000.000 кг шећера. Дирекција је продавала шећер носиоцима снабдевања за 80,00 дин/кг, без обрачунатог 

ПДВ-а, на основу спискова носилаца снабдевања које је сачинило Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација. Носиоци снабдевања били су у обавези да шећер купљен из робних резерви продају у својим 

продајним објектима по малопродајној цени до 95,04 дин/кг, са обрачунатим ПДВ-ом. Укупно  је уговорена и 
диспонирана количина од 4.849.750 кг шећера, а преузето је 4.639.750 кг шећера 

              На основу Закључка Владе 05 број: 339-6038/2012 од 14. септембра 2012. године и Закључка о измени 

Закључка Владе 05 број: 339-6038/2012 од 14. септембра 2012. године, који је Влада донела 4. октобра 2012. 
године, реализује се интервентна продаја до 8.000.000 литара рафинисаног сунцокретовог уља. Дирекција је 

продавала рафинисано сунцокретово уље носиоцима снабдевања за 120,00 дин/л, без обрачунатог ПДВ-а, на 

основу спискова носилаца снабдевања које је сачинило Министарство спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација. Носиоци снабдевања су били у обавези да купљено рафинисано сунцокретово уље  продају у 

својим малопродајним објектима за 142,56 динара, са обрачунатим ПДВ-ом. У току 2012. године је уговорено и 

диспонирано 7.564.219 литара, а  преузето је 7.362.705 литара.  

           На основу Закључка Владе 05 број: 339-6292/2012 од 26. септембра 2012. године,  топланама је продужен 

рок за враћање  38.920.180 кг мазута, који ће сукцесивно враћати  од  децембра 2012.  до 30. септембра 2013. 

године. 
На основу Уредбе о измени Уредбе 05 број: 110-6315/2012 од  26. септембра 2012. године, произвођачима 

воћа је до 1. октобра 2013. године одложен  рок за плаћање 5.000.000 кг минералног ђубрива НПК (15:15:15) и 

2.000.000 кг минералног ђубрива КАН 27%N.  
          Да би пружила помоћ примарним произвођачима товних свиња и товне јунади и тиме допринела 

стабилизацији тржишта и цена меса, Влада  је донела Закључак  05 број: 339-6447/2012 од 28. септембра 2012. 
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године о натуралној размени с примарним произвођачима који имају производни циклус до 40.000 тона 

меркантилног кукуруза за товну стоку. На јавни позив стигло је 185 захтева које је Радна група разматрала и 

обрадила. Одлуком директора усвојен је Извештај Радне групе 2. новембра 2012.године. Уговарање са 99 

примарних произвођача завршено је 27. новембра 2012. године. Достављање средстава за испоруку товне стоке и 
преузимање меркантилног кукуруза је у току. 

           На основу Закључка Владе 05 број: 339-7410/2012 од 27. октобра 2012. године,  Дирекција је из 

Републичких робних резерви позајмила 2.000 тона уља за ложење средњег-С Јавном комунално-стамбеном 
предузећу „Зајечар” из Зајечара, за почетак грејне сезоне у Зајечару. Преузето је 1.633.480 килограма (у новембру 

882.260 кг и у децембру 751.220 кг). Остало је 366.520 килограма мазута, а рок за преузимање целокупне 

количине истиче 31. јануара 2013. године. 

            На основу Закључка Владе 05 број: 339-8733/2012 од 6. децембра 2012. године, одређено је давање новог 

зајма мазута од 22.303.000 килограма за 35 топлана у Републици Србији.  Тридесет топлана је преузело 

12.556.980 кг или 56,30 %, а остало је још  9.746.020 кг мазута. Рок за преузимање целокупне количине истиче 15. 

фебруара 2013. године. На захтев седам зајмопримаца (Сомбор, Краљево, Пријепоље, Петровац на Млави, 

Косовска Митровица, Пећинци и Чачак) рок за преузимање је продужен до 31. марта 2013. године.  

Ради повећања складишних капацитета за нафту и нафтне деривате, Дирекција је урадила пројекте 

санације и реконструкције резервоара Р-27 од 60.000м
3
 на  инсталацији Смедерево у Смедереву. Путем јавне 

набавке изабран је извођач радова ПМЦ Инжењеринг Београд с подизвођачима, који је након добијања решења,  

извођење радова почео 13. јула 2012. године. Завршени су сви радови на бетонским конструкцијама (темељ 

резервоара и танквана), осим дела зида танкване који служи за пролаз механизације и људи до резервоара. Тај зид 

ће бити затворен након завршетка свих радова. На челичној конструкцији резервоара завршен је дупли под и 

крпљење плашта. 

          Израђен је Прeдлог финансијског плана Дирекције за ребаланс буџета за 2012. годину, којим је предложен 

је исти износ средстава који је усвојен Законом о буџету за 2012. годину. Законом о изменама и допунама Закона 

о буџету за 2012. годину наведени предлог је усвојен.  

           Израђен je Предлог финансијског плана Дирекције за 2013. годину, с пројекцијама за 2014. и 2015. годину, 
у складу с достављеним Упутством за припрему буџета Републике Србију за 2013. годину и с пројекцијама за 

2014. и 2015. годину. 

 
 

АКТИ КОЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Уредба о измени Уредбе 

о продаји минералног 

ђубрива 

Члан 123. тачка 3. 

Устава Републике 

Србије, а у вези са 

чланом 12. Закона о 

робним резервама 

(„Службени гласник 

РС“, број 18/92) 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) 

Сагласност Владе да се 

произвођачима воћа, одложи 

рок плаћања 5.000.000 кг 

минералног ђубрива 

NPK(15:15:15) и 2.000.000кг  

минералног ђубрива  KAN 

27%N, до 01. октобра 2013. 

године.  

93/12 

28. септембар 

/ 

2.  Закључак: 

05 Број: 339-5620/2012 

од 6. септембра 2012. 

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) 

Сагласност Владе о начину и 

условима робне размене 

минералним ђубривом за 

мрекантилну пшеницу и 

мрекантилни кукуруз 

/ / 

3.  Закључак: Члан 43. став 3. Сагласност Владе да се / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
05 Број:339-6036/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

изврши интервентна продаја 

шећера у количини до 

5.000.000 килограма  

4.  Закључак: 

05 Број:339-6038/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

Сагласност Владе да се 

изврши интервентна продаја 

до 5.000.000 литара 

рафинисаног сунцокретовог 

уља 

/ / 

5.  Закључак: 

05 Број:339-6292/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Сагласност Владе да топлане 

Републике Србије, зајам уља 

за ложење средњег-С, 

добијен по закључцима 

Владе 05 број:339-8453/2011-

001 од 11. новембра 2011. 

године и 05 Број:339-

856/2012 од 6. фебруара 

2012. године, врате 

Републичкој дирекцији за 

робне резерве у периоду од 

1. децембра 2012. године до 

30. септембра 2013. године 

/ / 

6.  Закључак 

05 Број:339-6447/2012 

од 28. септембра 2012. 

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) 

Сагласност Владе да се 

изврши натурална размена 

до 40.000 тона меркантилног 

кукуруза за товну стоку са 

примарним произвођачима 

који имају производни 

циклус. 

/ / 

7.  Закључак: 

05 Број:339-6550/2012 

од 4. октобра2012. 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

Сагласност Владе да се 

изврши интервентна продаја 

до 8.000.000 литара 

рафинисаног сунцокретовог 

уља 

/ / 

8.  Закључак:  

05 Број:339-7410/2012 

од 27.октобра2012. 

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) 

Сагласност Владе да се, из 

републичких робних резерви, 

да на зајам 2.000 тона уља за 

ложење средњег-С, Јавно 

комунално-стамбеном 

предузећу „Зајечар“ из 

Зајечара, ради стварања 

неопходних услова за 

почетак грејне сезоне у 

Зајечару 

/ / 

9.  Закључак: 

05 Број: 339-8733/2012  

од 6. децембра 2012. 

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) 

Сагласност Владе да се, из 

републичких робних резерви, 

да на зајам 22.303 тоне уља 

за ложење средњег-С 

топланама Републике Србије 

/ / 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Главни програм: 

Осигурање 

стабилности 

тржишта 

Реализован  Програм  

републичких робних  резерви за 

2012. годину 

01 

 

01 

 

3.982.047.761 

RSD 

4.512.903.287 

RSD 

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 

2.  Програм : 

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 

01 992.858.405 

RSD 

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 

3. Програм :  

Обезбеђење 

функционалног 

јединства између 

стратешких и 

стабилизационих 

робних резерви 

Робним програмом за 2012. 

годину планирана је и 

остварена  набавка следећих 

роба: 

меркантилна пшеница- план 

30.000 тона, откупљено је од 

пољопривредних произвођача 

12.717.325 кг меркантилне 

пшенице, набавка 

меркантилног  кукуруза – план 

22.798 тона, откупљено је од 

пољопривредних произвођача 

151.136.270 кг; реализовано је 

836 купопродајних уговора и 

купљена је количина од 

01 

 

01 

2.814.567.711 

RSD 

4.512.903.287 

RSD 

Стратегија 

развоја 

трговине 

Републике 

Србије 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
151.136.270 кг меркантилног 

кукуруза укупне вредности од 

4.488.747.225 RSD; за услуге 

посредовања у откупу 

меркантилног кукуруза, 

Продуктној берзи, Нови Сад 

плаћено је  21.545.987 RSD 

трошкови платног промета 

износе 2.610.074 RSD, набавка 

рафинисаног сунцокретовог 

уља – план 5.000.000 литара, 

набављено је 4.000.000 литара, 

набавка шећера кристал – план 

6.000 тона, набављено је 5.000 

тона, набавка натрон  врећа – 

план 120.000 комада 25/1 и 

40.000 комада 30/1, набављено 

је 119.640 комада 25/1 и 39.740 

комада 30/1, набавка кухињске 

соли-план 630 тона, набављено 

је 200 тона, спроведена је  

набавка  мазута од 19.455 тона 

у вредности од 1.295.236.080 

RSD 

4. Програм: 

Довођење 

складишних 

капацитета РДРР на 

оптималан ниво 

Реализовани пројекти санације 

и реконструкције резервоара Р-

27 од 60.000м3 на Инсталацији 

Смедерево у Смедереву, путем 

јавне набавке изабрала 

извођача радова, извођач 

радова ПМЦ Инжењеринг 

Београд са подизвођачима 

уведен је у посао 13. 7. 2012. 

године, завршени су сви радови 

на бетонским конструкцијама 

(темељ резервоара и танквана), 

осим дела зида танкване који 

служи за пролаз механизације и 

људства до резервоара, а који 

ће бити затворен по завршетку 

свих радова, на челичној 

конструкцији резервоара 

завршен је дупли под и радови 

на крпљењу плашта 

01 174.621.645 

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”, број 72/12), 
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), као посебне организације 

која обавља највећи део званичне статистике у Републици Србији, у периоду јул – децембар 2012. године, 

односиле су се на: организацију и спровођење статистичких истраживања (програм статистичких истраживања; 

утврђивање јединствених методологија и статистичких стандарда; организација статистичких истраживања; 

прикупљање, контрола, обрада, статистичка анализа и објављивање статистичких података, 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 с 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 представља основну делатност Завода. У протеклом периоду 

Завод je реализовао статистичке активности из Плана званичне статистике за 2012. годину које су утврђене 
посебном уредбом Владе. Извршено је укупно 275 истраживања и других активности, и то: 37 у месечној, 41 у 

тромесечној и полугодишњој, 165 у годишњој и шест у вишегодишњој периодици, као и 26 текућих и повремених 

истраживања. Благовремено су представљени резултати, посебно конјунктурних статистичких истраживања, у 
месечној и тромесечној периодици, из области цена, индустријске производње, спољне трговине, зарада и 

запослености. Посебне активности биле су усмерене на публиковање података и прерачунавање временских 

серија по Класификацији делатности и Номенклатури статистичких територијалних јединица. Завод је извршио и 

додатне обраде и посебна истраживања за потребе појединих републичких министарстава и других органа и 

организација, привредних комора, САНУ, универзитета, научних института и других корисника. 

У складу са Законом о попису пољопривреде 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 24/11), 

Завод је спровео обимну статистичку акцију пописивања пољопривреде од 1. октобра до 15. децембра 2012. 

године. Осим Завода, на нивоу општина и градова, учествовало је 795 чланова пописних комисија, као и 294 

републичкa инструктора, 962 општинска инструктора и око 7.900 пописивача. Посећено је 938 хиљада 
домаћинстава и анкетирано 4.200 правних лица. Влада је основала и посебан Савет за попис пољопривреде који 

је, као саветодавно тело, активно учествовао у давању стручног мишљења о методологији, садржају пописних и 

помоћних образаца, као и других инструмената пописа. Подаци добијени пописом  представљају основу за 
будуће развојне активности на унапређењу званичне статистике у овој области, посебно за формирање 

статистичког регистра пољопривредних газдинстава и наставак процеса хармонизације статистике пољопривреде 

са стандардима и препорукама Европске уније. 
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У 2012. години успешно су реализоване планиране фазе рада на Попису 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). Извршена је  обрада података (ручна припрема пописне грађе и унос контролника, 
скенирање и оптичко препознавање података, шифрирање текстуалних одговора обележја школска спрема, 

занимање и делатност и контрола контингената), као и публиковање три  књиге пописа („Национална 

припадност”, „Пол и старост” и „Најчешћа имена и презимена”). 
 Припремљено је и спроведено „Истраживање структуре прихода и расхода привредних друштава, 

предузетника и осталих економских субјеката”,  као посебно пословно истраживање у оквиру усклађивања 

званичне статистике са Европским статистичким системом. Прикупљени подаци представљају основу за израду 

табела понуде и употребе које служе за макроекономску анализу, конципирање, праћење и евалуацију 

економских и структурних политика. 

Завод је учествовао у организацији и спровођењу председничких и парламентарних избора, као и 

спровођењу истраживања о локалним изборима. 

У склопу развоја појединих области статистике, као посебно значајне, обављене су следеће активности: 

рад на систему националних рачуна за 2010. и 2011. годину; рад на обрачуну бруто домаћег производа (БДП) 

расходном и производним методом у сталним ценама, као и рад на тзв. процесинг-табелама, како би се  
унапредио начин обрачуна годишњег БДП-а; припрема Плана имплементације SNA 2008/ESA 2010; рад на 

обрачунима регионалних БДП-а на нижем територијалном нивоу; објављивање кварталних обрачуна БДП-а за 

последњи квартал 2011. и три квартала 2012. године, по производном методу, у текућим и сталним ценама 

претходне године; извршавање методолошких припрема и пробних обрачуна БДП-а по расходном методу и 

формирање потребне базе података; наставак рада на изради рачуна материјалних токова који приказује токове 

материјалних инпута, аутпута и промену залиха у оквиру националне економије и саставни је део рачуна животне 

средине; завршетак експерименталних обрачуна елемената рачуна производње (аутпут, међуфазна потрошња, 

бруто додата вредност, потрошња фиксног капитала и нето додата вредност) за период од 2007. до 2009. године, 

за потребе економских рачуна пољопривреде; увођење истраживања о ценама репродукционог материјала и 
средстава за рад (инпута) у пољопривреди; израда индекса цена телекомуникационих услуга у кварталној 

периодици и почетак припреме истраживања цена струје и гаса; наставак рада на пројекту о паритетима куповне 

моћи и завршетак израчунавања серије података за период од 2006. до 2012. године за хармонизовани индекс 
потрошачких цена; примена Номенклатуре индустријских производа која је у потпуности усаглашена са 

стандардима Европске уније; извршавање припрема за прерачун временских серија индекса индустријске 

производње и промета у индустрији за индустрију укупно, секторе, намену и области на нову базну 2010. годину; 
израђивање 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 с подацима о пословању привредних друштава и 

предузетника; завршетак припрема 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; рад на индикаторима статистике заштите 

животне средине, посебно о потрошњи опасних хемикалија и статистици отпада и управљања отпадом; 

спровођење анкета о потребним вештинама запослених, о корисницима активних мера за запошљавање и о 

социјалној помоћи;  припрема упитника и методологије за пилот истраживање о приходима и условима живота; 
обезбеђивање података о употреби информационо-комуникационе технологије у предузећима и домаћинствима; 

унапређење методологија истраживања о запосленима, зарадама запослених и  трошковима рада уз боље 

коришћење административних извора података; учешће у реализацији пројеката који се односе на међународне 
миграције; објављивање комплексне публикације „Природно кретање становништва у Републици Србији 1961–

2010”, као и рад на проценама становништва и апроксимативним таблицама морталитета; објављивање 

публикације о коришћењу времена у Републици Србији 2010/2011; формирање општинске DevInfo базе, с 

релевантним индикаторима из области економије, здравства, образовања и социјалне заштите на локалном нивоу 

за потребе праћења реализације општинских стратегија; обезбеђивање података из области правосудне и родне 

статистике; спровођење анкете о образовању одраслих и истраживања о каријерама доктора наука; рад на 

просторном регистру и географском информационом систему; ажурирање статистичког пословног регистра; 

израда методологије и увођење система квалитета статистичких истраживања; израда временских серија о 

привредним кретањима у Републици Србији; контрола квалитета пописних података, и др. Осим наведеног, 

званична статистика обезбеђује и индикаторе за мерење и праћење резултата активности на реализацији 
миленијумских циљева развоја (постављених Миленијумском декларацијом Уједињених нација), као и 

индикатора неопходних за мониторинг и реализацију пројекта Стратегије Владе Републике Србије за смањење 

сиромаштва.   
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 Завод спроводи активности на дисеминацији и публиковању података и унапређењу информационе 

технологије које се односе на израду: нових апликација, пројектовање, развој база података, системску подршку и 

унос података, у складу са усвојеним стратегијама развоја у овим областима. Редовно се ажурирају веб сајт 

Завода и дисеминационе статистичке базе података, формирају базе јединствених класификација и шифарника 
који се користе у спровођењу истраживања. Дисеминација статистичких податка корисницима врши се путем 

конференција за штампу, писаних одговорa на захтеве корисника, објављивања саопштења за јавност и других 

публикација на веб сајту Завода у роковима предвиђеним календаром публиковања, штампања 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 с Кодексом праксе 

европске статистике; учешће у изради Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; 

активно учешће на састанцима Унапређеног сталног дијалога и одговарајућим секторским састанцима и др.); рад 

на пројектима везаним за даљи развој званичне статистике (пет ИПА пројеката; два транснационална програма 

прекограничне сарадње; Сида пројекти у оквиру сарадње са шведском статистиком, и др.); сарадњу с 

најзначајнијим међународним организацијама, као и обезбеђивање података тим организацијама (Евростат, 
Међународни монетарни фонд, Светска банка, УНИЦЕФ, и др.) и учешће запослених у раду међународних 

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: Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 2013. годину који 

је донела Влада, у складу са одредбама Закона о званичној статистици, а која је објављена у „Службеном 

гласнику РС”, број 120/12. Овом уредбом утврђују се истраживања и друге активности званичне статистике у 

2013. години, и ближе разрађује Програм званичне статистике 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 прикупљања 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 Милан Дацић 

3. Делокруг На основу члана 27. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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 периоду јул-децембар 2012. године, посебну пажњу посветио изради и 
доношењу 17 подзаконских аката у складу са одредбама Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности 

(„Службени гласник РС”, број 88/10). Oд наведених аката, четири акта, на предлог Завода, доноси  Влада, а  

остале  - Завод. Преглед донетих прописа, као и аката који су у процедури дат је у табелама III и IV. 

У току 2012. године 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. У оквиру метеоролошког и хидролошког осматрачког система, који чини основну 

компоненту хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења,  обезбеђен је оперативни рад државних 
мрежа метеоролошких и хидролошких станица из надлежности Завода, и то: 28 синоптичких, односно главних 

климатолошких и агрометеоролошких станица, 90 обичних климатолошких и агрометеоролошких  станица, једне 

радиосондажне станице, 462 падавинске станице,  радарског центра у Београду, 190 хидролошких станица првог 
и другог реда, 406 станица подземних вода, од којих је 12 главних станица, 201 станицe I ранга и 193 станице II 

ранга. У оквиру споменутих државних мрежа метеоролошких станица спроведен је програм систематских 

метеоролошких мерења и осматрања, која у извештајном периоду обухватају: 122.976 часовних мерења и 
осматрања, према програму рада приземне синоптичке, главне климатолошке и главне агрометеоролошке 

станице; 54.900 мерења и осматрања у три термина на 90 локација, према програму рада обичних климатолошких 

и агрометеоролошких станица; 84.546 дневних мерења и осматрања на 462 локације, према програму рада 

падавинских станица. У складу са Уредбом о мониторингу статуса вода за 2012. годину, мрежу хидролошких 

станица површинских вода чинило је 190 станица са следећим програмом систематских мерења: на 128 станица 

регистровани су водостаји, на 149 станица мерени су протоци воде и снимани попречни профили, на 68 станица 

су снимани падови, на 62 станице мерена је температура воде, на 15 станица мерен је суспендовани нанос, на 184 

станице осматране су појаве и стање леда; 75 станица чиниле су хидролошку извештајну мрежу. У мрежи станица 

подземних вода у периоду јул-децембар 2012. године изршено је 15.827 мерења нивоа подземне воде и 8.624 
мерења температуре подземних вода, прикупљање података са 40 аутоматских станица и прикупљање, контрола, 

верификација и унос преко портала месечних извештаја осмотрених нивоа подземних вода и температура воде. За 

потребе одређивања хемијског статуса вода вршена су мерења протока на 14 профила и узорковање подземних 
вода на 60 станица. У складу с међународним обавезама преузетим ратификацијом конвенција и споразума у 
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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. Извршен је унос текућих података метеоролошких, климатских, агрометеоролошких и 

хидролошких мерења и осматрања и спроведен годишњи програм контроле квалитета, обраде и архивирања 

података. Реализован је годишњи план провере техничке исправности и еталонирања метеоролошких 
инструмената у државној мрежи станица. У извештајном периоду је, према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, 

израђена документација система квалитета за потребе акредитације Метеоролошке лабораторије за област 

термометрије, барометрије и анемометрије код Акредитационог тела Републике Србије.  

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 и хидролошке анализе и прогнозе, као и упозорења о опасним временским, 

климатским и хидролошким условима и непогодама. Обезбеђено је оперативно функционисање система 

мониторинга суше на територији Републике Србије применом различитих индекса суше и система за прогнозу 

дневних вредности референтне евапотранспирације. Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне 
ситуације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и други  органи свакодневно су 

обавештавани о наиласку неповољних и опасних метеоролошких, климатских, агрометеоролошких и 

хидролошких појава. Најшира јавност редовно је, преко интернет странице Завода  и путем средстава јавног 

информисања, обавештавана о појави неповољних и опасних метеоролошких и хидролошких. Уведен је нови 

дневни Оперативни хидрометеоролошки билтен, с метеоролошким и хидролошким прогнозама и упозорењима 

који се доставља свим надлежним и заинтересованим органима, медијима и другим институцијама, као и недељна 

Информација о агрометеоролошким условима на територији Републике Србије и агрометеоролошком прогнозом 

за наредних десет дана, која се оперативно доставља министарству надлежном за пољопривреду и другим 

заинтересованим органима и институцијама. Услед појаве дуготрајне суше, праћене таласом високих 
температура, ниским водостајима, као и  метеоролошким условима погодним за настанак и ширење шумских 

пожара, у извештајном периоду израђени су специјални  извештаји о хидрометеоролошким условима у току 2012. 

године и утицају екстремних метеоролошких и хидролошких појава на поједине секторе привреде. У 
извештајном периоду успостављен је оперативан рад система мониторинга, ране најаве и упозоравања на 

екстремне климатске догађаје за област Републике Србије и регион југоисточне Европе (Climate Watch System-

CWS). 
Извршен је годишњи програм рада у области ваздухопловне метеорологије и ваздухопловних 

метеоролошких услуга за потребе безбедности ваздушног саобраћаја. У складу са одлукама Интернационалне 

организације за цивилни ваздушни саобраћај и Светске метеоролошке организације, у периоду јул–децембар 

2012. године реализован је пројекат увођења стандарда управљања квалитетом ISO 9001:2008, који је обавезујући 

за све националне хидрометеоролошке службе које обављају ваздухопловне метеоролошке услуге. Спроведен је 

програм оперативних метеоролошких и хидролошких послова за потребе безбедности речног и друмског 

саобраћаја. 

 У оквиру програма систематског праћења, анализирања и прогнозирања стања и промена времена, климе 

и вода, Завод је у периоду јул – децембар 2012. године за потребе државних органа и бројних привредних и 
истраживачких организација и других корисника израдио и издао: више од 110.000 информација о стању и 

прогнози времена; 50.000 информација о стању, развоју и прогнози  водостаја и леда на рекама; 180 

биометеоролошких прогноза; 750  метеоролошких и агрометеоролошких извештаја, мишљења, климатских 
анализа и елабората. У оквиру оперативног програма мониторинга и прогнозирања климе Републике Србије и 

југоисточне Европе, израђено је и објављено: 17 недељних, шест месечних, два сезонска и један годишњи 

климатски билтен за територију Републике Србије; издато је 48 регионалних карата мониторинга климе и 378 

регионалних карата климатских  прогноза за југоисточну Европу.  

 На основу Закона о водама и Закона о планирању и изградњи, Завод је издао 572 мишљења у поступку 

издавања водопривредних услова за објекте који имају утицај на воде или на које воде утичу, 105 

хидрометеоролошких услова и услова животне средине у поступку израде урбанистичких планова и обрадио 184 

захтева за издавање хидролошких података.  

Ажуриране су базе метеоролошких и хидролошких података и објављени следећи метеоролошки и 

хидролошки годишњаци, билтени и извештаји Завода: Метеоролошки годишњак 1 за 2011. годину;  Хидролошки 
годишњак  I - површинске воде и Хидролошки годишњак I1-подземне воде  за 2011. годину (у припреми за 

штампу); 50  климатолошких месечних извештаја; 26 седмодневних агрометеоролошких билтена, 18 декадних 

агрометеоролошких прегледа, шест месечних агрометеоролошких информација и Годишња агрометеоролошка 

анализа за 2011/2012. годину. 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, 

постављени су на сајт 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). Ради 

унапређења информисања најшире јавности о стању и променама времена, климе и вода, у извештајном периоду 
отворене су странице Завода на друштвеним мрежама на којима се објављују актуелне хидрометеоролошке 

информације, прогнозе и упозорења. 

 Ради 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,  у току 2012. године реализоване су 

следеће активности:  уведен је у оперативни рад глобални NMM-B нумерички модел атмосфере у оквиру 

програма развоја интегрисаног система за симулацију климе Земље (Earth modeling system), а који  је, као 

најсавременију технологију у области нумеричке прогнозе времена и климе, развио српски научник проф. Завиша 

Јањић, а користи га Национална метеоролошка служба САД; настављен је оперативни 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 регионалног 
климатског модела Подрегионалног центра за климатске промене за југоисточну Европу, као и продуката 

глобалних климатских модела Европског центра за средњорочну прогнозу времена и Националне метеоролошке 

службе САД; извршени су неопходни послови и спроведен међународни одит нове регионалне функције 

Подрегионалног центра за климатске промене (Data Collection or Production Centre, DCPC-Belgrade) у оквиру 

Светског информационог система Светске метеоролошке организације. У оквиру регионалних пројеката који се 

финансирају из фондова Европске уније и Светског  програма истраживања климе настављена су истраживања 

варијабилности и  променe климе ради оцене утицаја климатских промена на поједине секторе привреде и опција 

адаптације.  

 Најзначајнији међународни пројекти у чијој је имплементацији  учествовао Завод током 2012. године су:  
„Центар за управљање сушом за југоисточну Европу”, у оквиру Програма транснационалне сарадње у 

југоисточној Европи, који је завршен септембра 2012. године; регионални пројекат „Клима Карпатског региона”, 

који финансира Заједнички истраживачки центар Европске комисије; регионални пројекат „Дистрибуирана 
истраживачка инфраструктура за хидрометеорологију”, у оквиру Седмог оквирног развојно-истраживачког 

програма Европске комисије (FP7). Такође, настављено је учешће Завода у реализацији пројекта „Даљи развој и 

унапређење службе хидролошких прогноза у Републици Србији”, у оквиру  Програма подршке Краљевине 
Норвешке подизању капацитета у Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава и очувања 

животне средине, а чији је координатор министарство надлежно за воде. У периоду јул–децембар 2012. године, 

започета је реализација следећих регионалних пројеката у чијој имплементацији учествује и Завод као партнерска 

институција Републике Србије: „Структурирана мрежа за интеграцију знања о клими у оквире политике и 

просторног планирања”, у оквиру Програма транснационалне сарадње у југоисточној Европи; „Заједничко 

управљање проценом ризика и заштитом од катастрофа у Дунавској макрорегији”, у оквиру Програма 

транснационалне сарадње у југоисточној Европи; „Изградња отпорности на природне катастрофе на западном 

Балкану и у Турској”, чију реализацију координирају Светска метеоролошка организација и Канцеларија 

Уједињених нација за смањење ризика од природних катастрофа (UNISDR), а који се реализује уз финансијску 
подршку Европске комисије (фондови за претприступну помоћ ЕУ - ИПА). 

 У периоду јул – децембар  2012. године, Завод је извршавајући своје надлежности у области међународне 

сарадње, непосредно остварио пуну сарадњу са Светском метеоролошком организацијом (СМО), Међувладиним 
панелом Уједињених нација за промену климе, Европским центром за средњорочну прогнозу времена, 

Европском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита, Светским програмом истраживања климе, 

Групом за осматрања Земље, Европском мрежом националних метеоролошких служби Европске уније, 

Дунавском и Савском комисијом за питања безбедности речне пловидбе, и, у сарадњи с другим органима 

државне управе, учествовао у имплементацији осталих релевантних међународних конвенција (Конвенција о 

међународном цивилном ваздухопловству, Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе, Конвенција 

Уједињених нација о заштити озонског омотача, Конвенција Уједињених нација о биодиверзитету, Конвенција 

Уједињених нација о суши и десертификацији, Конвенција о раном обавештавању о нуклеарним удесима, 

Конвенција о заштити реке Дунав, Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних вода, и др.). 

Представници Завода и Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама учествовали су на Ванредном 
заседању Светског метеоролошког конгреса посвећеног успостављању новог инфраструктурног глобалног 

система „Глобални оквир за климатске сервисе” – GFCS, у чијој ће имплементацији Завод учествовати у 

двострукој улози: као Национална хидрометеоролошка служба Републике Србије и као домаћин Подрегионалног 

центра за климатске промене за југоисточну Европу. У извештајном периоду, у сарадњи с надлежним органима, 
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започета је процедура стицања статуса пуноправног чланства у Европском центру за средњорочну прогнозу 

времена. 

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) током 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 с националним хидрометеоролошким службама Савезне Републике Немачке, Руске Федерације, 

Сједињених Америчких Држава, Италије, БЈР Македоније, Грчке, Републике Бугарске, Мађарске, Републике 

Словеније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Француске Републике и с другим партнерским институцијама из 

Европе и Сједињених Америчких Држава. Током 2012. године Центар је био модератор онлајн Седмог форума за 

климатске изгледе за југоисточну Европу (SEECOF-7) и коорганизатор Осмог форума SEECOF-8, одржаног у 

Подгорици, Црна Гора, од 27. до 29. новембра 2012. године. 

У оквиру средњорочног Програма модернизације Републичког хидрометеоролошког завода за период 

2008 – 2012. године, Завод је у 2012. године због недовољних средстава, реализовао само мањи део годишњег 

плана, и то: инсталиран је нов HP кластер – компјутер са 384 процесора за потребе оперативне подршке 
хидрометеоролошком систему за ране најаве и упозорења у делу који се односи на нумеричку прогнозу времена, 

сезонске климатске прогнозе и израду сценарија климатских промена; извршена је инсталација седам нових 

аутоматских (дигиталних) хидролошких станица, реконструкција и уградња водомера на пет станица и започета 

реконструкција водомера на три хидролошке станице; спроведене су активности и поступци у вези са увођењем 

међународног стандарда управљања квалитетом ISO 9001:2008 и  реакредитацијом Метеоролошке лабораторије 

за еталонирање и калибрацију метеоролошких инструмената према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Настављене су активности на имплементацији хидролошког информационог система KISTERS – WISKI 

увођењем у оперативну употребу нових модула за интеграцију с хидролошким прогностичким моделом HBV, 

обраду протока и израду извештаја. Такође, настављен је рад на модернизацији хидрометеоролошког система 
ране најаве и упозорења унапређењем аналитичко-прогностичког система кроз увођење у експериментални и 

оперативни рад нових верзија нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела за потребе 

прогнозе времена, климе и вода, као и софтверских система за архивирање и управљање базама података. 
 Током 2012. године, због недовољних средстава, само је делимично спроведен програм обнављања 

возног парка и реконструкције постојећих објеката државне мреже хидролошких и метеоролошких  станица и 

управне зграде Завода. 
Са аспекта реализације плана развоја људских ресурса Завода, посебан значај имају програми обуке и 

образовања Светске метеоролошке организације, Европског центра за средњорочне 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. Током 2012. године, државни службеници Завода су учествовали на 22 

семинара, 37 конференција и стручних састанака и 13 састанака везаних за активности на реализацији 

регионалних пројеката у којима Завод учествује као партнерска институција. 
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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 

увођењем новог HP кластер – 

компјутера са 384 процесора; 

унапређен аналитичко-

прогностички 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 

01 

 

 

04 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

13 

 

109.945.916 

RSD 
 

3.377.413 

RSD 

 

 

5.782.953 

RSD  

(50.173 EUR) 

 

 
 

162.228 

RSD 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
објављени метеоролошки и 

хидролошки годишњаци за 

2011. годину; извршен план 

пројектних активности у 

оквиру 5 међународних 

пројеката који се финансирају 

из фондова ЕУ 

2. Програм: 

Регионални пројекат 

„Центар за управљање 

сушом за Југоисточну 

Европу“ (DMCSEE), 

који је реализован  у 

оквиру Програма 

транснационалне 

сарадње у 

Југоисточној Европи у 

периоду 2009 – 2012. 

година 

 

Унапређење прогностичких 

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 

06 3.142.538 
RSD  

(27.265 EUR) 
 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

3. Програм: 

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 2012 – 2014. 

година  

Израда и дистрибуција 

детаљног упитника ради 

сагледавања стања у погледу 

примене индикатора 

климатских ризика у региону 

01 674.060 

RSD 
 

 

(предфинансирање 

ИПА пројеката) 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

4. Програм: 

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 2012 – 2014. 

година 

Учешће у регионалногм 

усаглашавања методологије за 

процену ризика природних 

катастрофа и прикупљање 

метеоролошких и других 

података неопходних за израду 

мапа ризика 

01 935.751 

RSD 
(предфинансирање 

ИПА пројеката) 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

5. Програм: 

Пројекат „Распоређена 

научно-истраживачка 

инфраструктура за 

хидрометеорологију“ 

Тестирање метеоролошких и 

хидролошких модела у 

прогнози поплава кроз 

нумеричке експерименте на 

подацима за одабрани слив и 

06 506.910 

RSD 

(4.398 EUR) 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
(DRIHM) , који се 

реализује у оквиру  

Оквирног програма 

Европске Комисије 

(EC FP7 Framework 

Programme)  у периоду 

2011– 2015. година    

епизоду са интензивним 

падавинама са циљем 

унапређења хидромете-

оролошког система за ране 

најаве и упозорења 

 

6. Програм: 

Пројекат „Клима 

карпатског региона“ 

(CARPATCLIM), који 

се реализује на основу 

Уговора склопљеног 

за Заједничким 

истреаживачким 

центром Европске 

Комисије (JRC) у 

периоду 2010 – 2013. 

година    

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 EUR) 

 

 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 
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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”, број 72/12), 

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) завршио је у 2012. години радове на оснивању  

катастра непокретности у Републици Србији.  

Израда дигиталних катастарских планова обавља се према годишњем плану рада Завода, у складу с 

пројектним решењима и динамиком планова. Закључно са 31. децембром 2012. године дигитални катастарски 

план је израђен и налази се у службеној употреби за укупно 1.854 катастарске општине или 41%. 

У области информатичких технологија, у августу 2012. године Завод је пустио у рад интернет сервис 
„KnWeb”, који, путем интернета, омогућава увид у податке катастра непокретности. Сервис је доступан на 

интернет адреси katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic. Претраживање базе података катастра непокретности  

омогућено је преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру насеља) или преко броја катастарске 
парцеле у оквиру општине и катастарске општине.  

Настављене су активности на успостављању Националне инфраструктуре геопросторних података 

(НИГП) у Републици Србији и развоју иницијалног геопортала „геоСрбија” (www.geosrbija.rs), који, путем 

интернета, омогућава приступ сервисима претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова 

просторних података и сервиса како професионалним корисницима, тако и широкој јавности.  

Израђен је EuroGlobalMap, европски топографски скуп података у размери 1:1.000.000. Подаци за 

административне јединице и хидрографију укључени су у EuroRegionalMap, европски топографски скуп података 

у размери 1:250.000. 

Након усвајања новог координатног система у Републици Србији, извршена су мерења и утврђен је модел 
и процедура за трансформацију података у нови ETRS89 референтни систем. 

Израдом модела геоида за подручје државе, омогућена је употреба GPS технологије у одређивању 

физичких висина. 
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Реализацијом GPS мерне кампање СРЕФ 2012 извршена је контрола квалитета просторне референтне 

мреже Републике Србије. Мерења су изведена ради осигурања интегритета и праћења временске еволуције 

просторног координатног референтног система.  

У области одржавања катастра непокретности формиран је 471.691  управни предмет. Такође, издато је 
104.268 копија плана катастарске парцеле и 1.247.383 листа непокретности, поседовна листа и уверења. 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 23.фебруара 2012. године донела Одлуку о проглашењу 

2012. године – годином геодетске делатности. То представља значајно признање доприносу геодетске делатности 
развоју државе, у години када се обележавао јубилеј „175 година геодетске делатности у Србији, 1837–2012”. 

Поводом овог значајног јубилеја Завод је издао монографију „Геодетска делатност у Србији 1837–2012”. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Уредба о престанку 

важења Уредбе о начину 

чувања, коришћења и 

разгледања података 

премера, катастра 

земљишта, катастра 

непокретности и водова 

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) 

Престанак важења Уредбе о 

начину чувања, коришћења и 

разгледања података 

премера, катастра земљишта, 

катастра непокретности и 

водова. Убудуће се уређује 

правилником у складу са 

Законом 

96/12 

5. октобар 

/ 

 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

Датум 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Правилник о топографском 

премеру и топографско-

картографским производима 

Члан 181. тач. 13) и 17) 

Закона о државном 

премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 72/09 и 18/10) 

/ 90/12 

18. септембар 

2.  Правилник о изменама и 

допунама Правилника о  подели 

на листове карата и планова у 

државној пројекцији 

Члан 181. тач. 13)  и 17) 

Закона о државном премеру 

и катастру („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 

18/10) 

/ 95/12 

1. октобар 

3.  Правилник о начину чувања,  

увида и издавања података 

премера, катастра 

непокретности и водова 

Члан 181. тачка 12) Закона о 

државном премеру и 

катастру („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 

18/10) 

/ 96/12 

5. октобар 

4.  Правилник о геодетско-

катастарском информационом 

систему 

Члан 181. тачка 11) Закона 

о државном премеру и 

катастру („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 

18/10) 

/ 124/12 

29. децембар 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Катастар непокретности  

Основан катастар 

непокретности у Републици 

Србији; стављен у службену 

употребу дигитални катастарски 

план у 491 катастарској 

општини 

01 4.299.391.000 

RSD 

Стратегија 

развоја 

електронске 

управе у 

Републици 

Србији за 

период од 2009. 

до 2013. године 

2. Програм: 

Основни геодетски 

радови 

Одређен геоид Републике 

Србије; формиран модел за 

прелазак у нови координатни 

систем; реализована ГПС мерна  

кампања СРЕФ2012 

01 82.232.115 

RSD 

/ 

3. Програм: 

Топографско -

картографска делатност 

Развијен модел података за 

основну државну карту (ОДК) 

размере 1:5000 и топографску 

карту (ТК) размере 1:20000; 

израђена 73 листа ОДК  (448 

km2); израђено 7 листова ТК 

1:20000  ( 672 km
2
);  извршено 

периодично аерофотогра-

метријско снимање територије 

Србије у резолуцији 10 cm (373 

km
2
) и у резолуцији 40 cm 

(16520  km
2
); израђен дигитални 

ортофото (ДОФ) резолуције 40 

cm за подручје дуж администра-

тивне границе са Косовом и 

Метохијом (1843 km
2
), подручје 

дуж  државне границе са 

Румунијом (1002 km2) и за 

територију југоисточне Србије 

(4144 km
2
); израђен мозаик за 

територију Републике Србије на 

основу сателитских снимака 

резолуције 2.5 m; прикупљени 

подаци за израду високопре-

цизног дигиталног модела 

терена (ДМТ) за плавно 

подручје реке Тисе у површини 

од 1870 km
2
 

01 75.671.754 

RSD 

 

/ 

 

4. Програм: 

Национална 

инфраструктура 

геопросторних података 

(НИГП) 

На геопорталу су у 2012. години 

објављени подаци CORINE Land 

Cover за епоху 2000 и 2006; 

ортофото резолуције 10 cm из 

IGIS пројекта за подручје Моста 

на Ади; заштићена природна 

добра из надлежности Завода за 

заштиту природе Србије и 

Просторни план општине Блаце 

са пратећим метаподацима; 

повећан број катастарских 

општина на 1814 за које је 

дигитални катастарски план 

доступан за увид на геопорталу 

11 

 

 

01 

90.175.694 

RSD 

 

3.491.000 

RSD  

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
5. Програм: 

Геомагнетизам и 

аерономија 

Ажурирана база годишњих 

параметара и података са 

опсерваторија; обављена 

међународна размена података 

01 32.040.726 

RSD 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. Директор Братислав Пејковић 

3. Делокруг На основу члана 29. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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 јул – децембар 2012. године у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије (у даљем 

тексту: Дирекција) заведено је 6.189 нових предмета. Обрађивани су предмети који се односе на евидентирање,  
управљање, располагање, заштиту и контролу коришћења имовине Републике Србије, и то: 

- 451 предмет који се односи на евиденцију и укњижбу државне имовине, 

- 981 предмет који се односи на евидентирање одузете имовине, 

- 270 предмета који се односе на прибављање, отуђење и пренос права коришћења непокретности у 

државној својини, 

- 464 предмета који се односе на располагање, управљање државном имовином и утврђивање удела 

државне својине,  

- 402 предмета који се односе на закуп пословног простора, 

- 279 предмета који се односе на располагање становима и гаражама, 
- 92 предмета у вези са надзиђивањем, реконструкцијом, адаптацијом и изградњом  објеката, 

- 958 предмета који се односе на управљање и располагање имовином у државној својини стеченој по 

сили закона, 

- 20 представки, 

- 885 потврда носиоцима јавне својине, 

- 1.387 предмета који се односе на финансијско-материјалне и опште послове. 

На предлог Дирекције, Влада је донела 82 закључка који се односе на управљање и располагање 

имовином. 

Експедовано је 9.998 дописа, од чега министарствима и другим институцијама 1.832 дописа, осталим 

подносиоцима захтева 8.166 дописа. 
  У вези са финансијском реализацијом послова у погледу располагања и управљања 

државном имовином,  наплаћени су приходи, и то: 

-130.000 динара по основу продаје тендерске документације поводом оглашавања издавања у закуп 
непокретности на граничном прелазу Хоргош и продаје тендерске документације за оглашавање продаје 

грађевинског земљишта; 

 - 52.153.260 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); 

- 516.368.360,32 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; 

-  96.392.711,43 динара по основу продаје непокретности у државној својини;  

- 27.756.169,47 динара од продаје станова, које користе државни органи и организације, у складу са 
Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у 

државној својини. Закључено је 476 уговора, откупљена су у целости 32 стана, тако да је активно 444 уговора са 

роком отплате 20 година; 
- 33.653.253,13  динара по основу отуђења војне имовине, у складу са реализацијом Мастер плана; 



 

 449 

- 340.809,90 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. 

Закључена су 32 уговора о закупу на период закупа од 10 година; 

- 5.256.513,54 динара, по основу откупа станова у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба 
куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана. Закључено је 67 

уговора, са роком отплате 20 година, док је један стан је откупљен у целости; 

 - 47.554.486,19 динара, по основу примања од продаје покретних ствари у складу са Уредбом о 
поступању са одређеним стварима у државној својини; 

- 3.386.697 динара, приходи по основу преноса средстава са рачуна стечајног дужника на рачун буџета 

Републике Србије, у складу са Законом о стечају; 

- 87.698.701,30 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.                                                

У Сектору за евиденцију, у извештајном периоду, евидентирано је 10.969 јединица непокретности, 

вредности 7.955.854.974,66 динара, тако да је на дан 31. децембра 2012. године, у јединственој евиденцији 

Дирекције, евидентирано укупно: 463.634 јединица непокретности,  вредности 557.530.706.478,09 динара.  

У периоду јул – децембар издато је 885 потврда којима је  да је 13.087 јединица непокретности пријављено 
за јединствену евиденцију, сагласно Закону , као и да  7.313 јединица непокретности није било предмет пријава 

одузете имовине. Предмет евидентирања и захтева за издавање потврде су све непокретности које се налазе на 

коришћењу код државних органа и организација, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и њихових 

органа и организација, јавних предузећа, друштва капитала, зависног друштва капитала, установа, агенција и 

других правних лица чији је оснивч Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ( 

евидентирано око 4.649 корисника). 

Такође, на дан 31. децембар 2012. године, у јединственој евиденцији непокретности, у складу са Законом 

о јавној својини, евидентирано је да је 4.100 јединица непокретности у државној својини променило титулара 

својине са Републике Србије на АП и јединице локалне самоуправе, на основу решења  надлежних служби 
Републичког геодетског завода. 

Током периода јул–децембар 2012. године, 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) 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 устројен катастар 

непокретности у свим катастарским општинама, инвеститор се није укњижио на објекту, 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.   

У циљу доследне примене Закона о јавној својини на успостављању јавне својине Републике Србије, 

Дирекција је упутила допис Републичком геодетском заводу да сагласно члану 72. став 14. и члану 88., по службеној 

дужности и без одлагања изврши упис јавне својине Републике Србије на конкретним непокретностима. 
Ступањем на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, прописана је обавеза Дирекције да 

се пријаве са пратећом документацијом које су поднете Дирекцији на основу Закона о пријављивању и 

евидентирању одузете имовине, доставе подносиоцима пријава у законском року. Иако је законом прописан рок 
за враћање документације истекао, у извештајном периоду уочен је знатан број захтева бивших подносилаца 

пријаве одузете имовине, односно наследника, да им се документација врати без обзира на законску формулацију 

да се пријава са пратећом документацијом у случају када више лица поседује потврде о извршеном евидентирању 

одузете имовине доставља првом потписнику пријаве. Такође, уочена је тенденција обавештавања Дирекције од 

стране подносилаца пријаве одузете имовине о промени адресе или промени пуномоћника, као и обавештења 

наследника бившег подносиоца одузете имовине да се документација доставља наследницима. Истовремено, 

известан број подносилаца пријава, појединачно или  организовано преко удружења грађана за повраћај имовине, 

обраћа се Дирекцији за проверу или исправку података у бази пријављене одузете имовине, достављањем 

прецизнијих података о одузетој имовини. По свим овим захтевима било је поступања од стране Дирекције. 

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, у ком смислу је донет Закључак  Владе 05 број 464-2885/2011 од 21. априла 2011. године, о измени 

Закључка Владе  05 Број: 464-4138/2010-1 од 3. јуна 2010. године,  којим су утврђене додатне мере правне 

заштите односно интереса Министарства одбране у случајевима испуњења обавеза које су везане за дужи 
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временски период  изградње непокретности које служе као накнада за пренос права коришћења на  

непокретностима обухваћеним Мастер планом или исплате непокретности обухваћених Мастер планом у новцу, 

у више месечних, односно годишњих рата. Посебно треба напоменути да је у циљу реализације Закључка  Владе 

05 број 464-1162/2010 од 18. фебруара 2010. године, 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. 

Оглашена је продаја пословних простора, и продаја војних комплекса, с тим да се пред овом Дирекцијом 

застало са поступањем у вези непокретности које се налазе у Мастер плану непокретности,  те је  Дирекција, а 

према захтеву Министарства одбране од 8. новембра 2012. године, предузела све  потребне активности за 

повлачење из процедуре и обустављање поступака који се односе на располагање непокретностима у јавној 

својини Републике Србије које користи Министарство одбране, а које се односе на отуђење и пренос права јавне 

својине  

Донети су закључци Владе који се односе на остале видове располагања непокретностима у јавној својини 

(прибављање непокретности у државну својину куповином, односно изградњом за потребе државних органа и 

организација, прибављање права јавне својине од других носилаца права јавне својине, пренос права коришћења,  
давање у закуп и др.),  као и закључци  који се односе на прибављање и отуђење возила и опреме за потребе 

државних органа.  

 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 Њефт”, у ком смислу је донето шест 

закључака Владе, којима је обухваћено 408 објеката на којима се преноси право својине са Републике Србије на 

„Нафтну индустрију Србије“ а.д. Нови Сад. 

Припремљенo је 50 уговорa и споразумa о утврђивању удела државне својине применом члана 48. Закона 

о средствима у својини Републике Србије. Припремљенo је и закљученo 79 уговорa и анексa уговора који се 
односе на располагање становима у својини Републике Србије. 

Настављени су 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, тако 
да је до краја извештајног периода закључено 82 уговора.   

Такође, настављене су активности у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, у складу са 

Уредбом о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца, као и активности око 
достављања захтева и документације Министарству финансија и привреде у складу са Законом о становању, а 

закључен је и одређени број анекса уговора о стамбеном зајму, као и уговора о закупу на основу решења судова.   

Предузете су активности на реализацији Закључка Владе којим је прихваћена Информација о гаражама и 

гаражним местима бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора, које су припале Републици Србији по 

територијалном принципу. 

Владина Комисија за распоред службених зграда и пословних просторија државним органима и 

организацијама донела је један закључак, на предлог Дирекције, у вези распореда коришћења службених зграда и 

пословних просторија државним органима и организацијама. 

Вредност 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 27.817.159,71 динара, а 

с тим у вези донето је 10 закључака Влада и закључено 20 уговора о давању на коришћење покретних ствари 
различитим државним органима и организацијама. 

Прилив финансијских средстава у буџет Републике Србије од продаје имовине која је у јавну својину 

Републике Србије прешла по пореском поступку и другом законском основу износи 490.842,24 еура у динарској 

противвредности. 

Везано за ствари на којима је Република Србија стекла својину на основу члана 154. Закона о стечају, 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 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 јул – децембар сачињено је 58 уговора о преносу непокретности и 

покретних ствари на привремено коришћење и чување. Код овог вида имовине још увек није било располагања, 
како због тешкоћа идентификације те имовине, тако и због потребе обезбеђивања начина уписа права својине у 

јавне књиге, како би Влада располагала имовином за коју има доказ да је у њеној својини. Тренутно се, у сарадњи 

са Републичким геодетским заводом и Републичким јавним правобранилаштвом, решава ово питање, тако што ће 

основ за упис права Републике Србије на тој имовини бити решење стечајног суда и комисијски записник 
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јединице локалне самоуправе, што ће омогућити поступање и са стварима из стечајног поступка. Уставни суд је 

донео Одлуку број IУз-850/2010, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 71/2012 од 25. јула 2012. 

године, којом је, између осталог, утврђено да одредбе чл. 150-154. Закона о стечају, нису у сагласности са 

Уставом републике Срвбије, што је довело до дилеме у вези даљег поступања са имовином стечајних дужника, 
која је у својину Републике Србије прешла по основу решења, која су постала правоснажна до 25. јула 2012. 

године, као и након протека времена од шест месеци, колики је рок за подношење појединачних захтева за 

укидање правоснажности решења донетих на основу чл. 150-154. Закона о стечају. О отвореним питањима даљег 
поступања у складу са одредбама Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини, затражен је 

став од Министарства финансија и привреде, као предлагача Закона о стечају, Републичког јавног 

правобранилаштва, као заштитника имовинских интереса Републике Србије и Уставног суда, али, како нису 

достављена тражена мишљења, Дирекција је заузела став да би требало наставити са применом одредаба Уредбе 

и то за све стечајне дужнике чија су решења правоснажно окончана пре 25. јула 2012. године и за која, након 

истека наведеног рока, нису покренути појединачни поступци за измену, односно стављање ван снаге правоснажног 

решења о тзв. „аутоматском стечају“. 

У Дирекцији је евидентирано и 70 захтева „Дипос” д.о.о., Београд, који се односе на давање сагласности 

за закуп пословног простора и станова на различитим локацијама страним дипломатско-конзуларним 

представништвима и представницима у Републици Србији, као и правним и физичким лицима у складу са 
одредбама уговора. Такође су усвојени закључци Владе који се односе на усвајање финансијског програма 

„Дипос” д.о.о. за 2013. годину и финансијског извештаја за 2011. годину. Сачињена су 22 предлога закључака 

Владе Републике Србије и других мишљења на закључке у вези финансирања различитих пројеката 

Министарства спољних послова Републике Србије који се односе на адаптације и реконструкције објеката 

Републике Србије у иностранству. 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Закључак: 

05 број: 46-5164/2012 

од 23. августа 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије 

рачунарске опреме за 

потребе Министарства 

финансија и привреде, 

покретних ствари – 

рачунарске опреме који чини 

сто (100) рачунара са 

мониторима  

/ / 

2.  Закључак:  

05 број: 46-5163/2012 

од 23. августа 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из државне 

својине неупотребљивих, 

расходованих моторна 

возила и делова возила у 

јавној својини Републике 

Србије, као старо гвожђе, 

која користи Управа за 

заједничке послове 

Републичких органа  

/ / 

3.  Закључак: 

05 број: 361-5336/2012 

од 30. августа 2012. 

године 

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, 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка 05 Број: 361-00-

2860/2012 од 19. априла 

2012. године, о давању на 

коришћење Општини Бечеј 

дела непокретности у 

својини Републике Србије 

којим се део непокретности 

у својини Републике Србије 

/ / 
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Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
65/08, 16/11, 68/12-УС 

и 72/12) 

и то део пословне зграде у 

Бечеју, у улици Данила 

Киша број 5, коју користи 

Министарство финансија и 

привреде - Пореска управа, 

постојећа на КП 4930 КО 

Бечеј дају на коришћење 

Општини Бечеј, без накнаде, 

за потребе рада локалне 

пореске адмистрације  

4.  Закључак: 

05 број: 46-5235/2012  

од 30. августа 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије превозног 

средства које користи 

Републички геодетски завод 

– Служба за катастар 

непокретности Бачка 

Паланка, а које чини три 

путничка возила  

/ / 

5.  Закључак:   

05 број: 46-5232/2012 

од 30. августа 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије једног 

превозног средства које 

користи Републичко јавно 

правобранилаштво -

Одељење Зрењанин, а које 

чини једно путничко возило  

/ / 

6.  Закључак: 

05 број: 351-5628/2012 

од 14. септембра 2012. 

године 

Члан 27. став 2. и 

члана 80. ст. 2 и 

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) 

Влада је сагласна са 

разменом непокретности у 

својини Републике Србије, 

корисник град Нови Сад, а 

коју чини пословни простор, 

површине 74,54 м2, у 

подруму, стамбено-пословне 

зграде, у ул. Васе Пелагића 

број 7, постојећа на КП 386 

КО Нови Сад II, размени за 

непокретност коју чини 

пословни простор, укупне 

површине 98 м2, у будућем 

пословно-стамбеном објекту 

на истој локацији, у Новом 

Саду, у ул. Васе Пелаића 

број 7 чији је инвеститор 

„Модена Градња“ Нови Сад  

/ / 

7.  Закључак:  

05 број: 361-5830/2012 

од 14. септембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

стављањем ван снаге 

Закључка о давању у закуп 

банци Поштанској 

штедионици ад Београд дела 

непокретности коју чини 

пословни простор у Београду  

/ / 

8.  Закључак:  

05 број: 464-5631/2012 

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

Влада је сагласна са изменом 

закључка о преносу права 

/ / 
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Број 
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гласника 

РС”, 

датум 
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документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
од 14. септембра 2012. 

године 

("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) 

јавне својине на 

непокретностима војног 

комплекса „Рибашевина” у 

Ужицу  

9.  Закључак: 

05 број: 46-6084/2012 

од 20. септембра 2012. 

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 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 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године 

Влада је сагласна са 

утврђивањем 26. делимичног 

списка неспорних објеката 

„Нафтне индустрије Србије“ 

ад Нови Сад  

 

/ / 

10.  Закључак: 

05 број: 46-6065/2012 

од 20. септембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са отуђем 

из својине Републике Србије  

превозних средстава које 

чине тридесет четири (34) 

моторна возила, које је 

користила Управа за 

заједничке послове 

републичких органа 

/ / 

11.  Закључак: 

05 број: 46-6067/2012 

од 20. септембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са отуђем 

из својине Републике Србије, 

превозног средства, које 

користи Републички 

геодетски завод  

/ / 

12.  Закључак: 

05 број: 46--6187/2012 

од  26. септембра 2012. 

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 8.3.1. Уговора о 

продаји и куповини 

Влада је сагласна са 

утврђивањем 25. делимичног 

списка неспорних објеката 

„Нафтна индустрија Србије” 

ад Нови Сад  

/ / 
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I II III IV V 
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 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године 

13.  Закључак: 

05 број: 46-6186/2012 

од 26. септембра 2012. 

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 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 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године 

Влада је сагласна са 

утврђивањем 27. делимичног 

списка неспорних објеката 

„Нафтне индустрије Србије“ 

ад Нови Сад  

 

/ / 

14.  Закључак: 

05 број: 351-6188/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

Члан 27. став 2. и 

члана 80. ст. 2 и 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) 

Влада је сагласна са 

разменом непокретности у 

својини Републике Србије 

корисника Града Новог 

Сада, а коју чини пословни 

простор површине 49 м2, 

који се налази у приземљу 

стамбено-пословне зграде у 

Новом Саду, у ул. Футошка 

број 10/2, за непокретност у 

будућем новоизграђеном 

пословно-стамбеном објекту 

на истој локацији у Новом 

Саду чији је инвеститор 

Кузман Градња ДОО  

/ / 

15.  Закључак: 

05 број: 463-6133/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

Члан 96. став 1. Закона 

о планирању и 

изградњи (“Службени 

гласник РС”, број 

72/09, 81/09-

исправка,64/10-УС и 

24/11) и члан 43. став 

3. Закона о Влади 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије 

неизграђеног грађевинског 

земљишта и то КП 2817/2 

КО Крчедин намењена за 

изградњу комплекса 

винарија и хотела у корист 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
(“Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 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”, бр. 67/11, 85/11, 

23/12 и 55/12) 

Бео Реал Естете ДОО и КП 

3717/14 КО Чачак у ком делу 

је утврђена потреба 

побољшања ТТ мреже 

изградњом мини централе у 

корист Телекома Србије  

16.  Закључак: 

05 број: 46-6240/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије једног (1) 

моторног теретног возила за 

потребе Управе за 

заједничке послове 

републичких органа  

/ / 

17.  Закључак:  

05 број: 46-6239/2012 

од 26. септембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије тринаест 

(13) превозних средстава 

које користи Западнобачки 

управни округ са седиштем у 

Сомбору  

/ / 

18.  Закључак: 

05 број: 46-6189/2012 

од 26. септембра 2012. 

године 

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) и 

члан 5. став 1. тачка 1) 

Уредбе о поступању 

са одређеним 

стварима у државној 

својини ("Службени 

гласник РС", бр. 98/10, 

51/11) 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка о одређивању 

Општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа за 

кориснике покретних ствари 

у својини Републике Србије  

/ / 

19.  Закључак: 

05 број: 351-6542/2012 

од 4. октобра 2012. 

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

("Службени гласник 

Влада је сагласна да се 

прибави у својину Републике 

Србије непокретност путем 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
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) 

реконструкције и доградње 

објекта – Управне зграде у 

ул. Бул Деспота Стефана бр 

107 на КП 83 КО Палилула, 

за потребе Министарства 

унутрашњих послова – 

Полицијске управе за Град 

Београд  

20.  Закључак: 

05 број: 464-6552/2012 

од 4. октобра 2012. 

године 

  

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 72/11), члана 

43.став3. 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.став 2. Уредбе 

о поступању са 

одређеним стварима у 

државној својини 

("Службени гласник 

РС“, бр. 98/10 и 51/11) 

Влада је сагласна да се 

прибави у својину Републике 

Србије, за потребе 

Министарства финансија и 

привреде – Пореске управе, 

непосредном погодбом, 

путем размене непокретност 

у својини Монтажно 

производног предузећа 

„Јединство“ АД из Севојна, 

улица Првомајска бб 

/ / 

21.  Закључак: 

05 број: 463-6523/2012 

од 4. октобра 2012. 

године 

 

  

Члан 96. став 9. Закона 

о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), 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 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)  

Влада је сагласна да се 

изврши пренос права јавне 

својине на непокретностима 

са Републике Србије на 

општину Оџаци - земљишта, 

које чине КП 6069/3 и КП 

6069/42 КО Оџаци, без 

накнаде, а у сврху 

привођења земљишта 

планираној намени, 

изградњом комуналног 

објекта,уређаја за 

пречишћавање отпадних 

вода за насељено место и 

уличног коридора унутар 

блока  

/ / 

22.  Закључак:  

05 број: 463-6522/2012 

од 4. октобра 2012. 

године 

Члан 96. став 9. Закона 

о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), члан 43. 

став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник 

РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

Влада је сагласна да се 

изврши пренос права јавне 

својине на непокретностима 

са Републике Србије на 

општину Мајданпек - КП 950 

КО Бољетин, без накнаде  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
65/08, 16/11, 68/12-УС 

и 72/12) и члан 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) 

23.  Закључак: 

05 број: 360-6538/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из државне 

својине непокретности у 

Чачку, које чине четири (4) 

стана, на локацији 

Синђелићева ББ, све на КП 

547/3 КО Чачак  

/ / 

24.  Закључак:  

05 број: 464-6613/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка о преносу права 

јавне својине на 

непокретностима војног 

комплекса „Клуб војске 

Србије” и војног комплекса 

„Угао улице Жарка 

Зрењанина” у Вршцу, на 

општину Вршац - 

непокретностима које чине 

три (3) стана у Вршцу у ул 

Никите Толстоја бр 3  

/ / 

25.  Закључак: 

05 број: 464-6612/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка о одређивању 

Републичке агенције за 

електронске комуникације за 

корисника непокретности у 

својини Републике Србије, 

које чине осам (8) објеката 

на КП 4576 КО Добановци и 

КП 4577/2  

/ / 

26.  Закључак: 

05 број: 46-6328/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије покретних 

ствари за потребе 

Министарства финансија и 

привреде, путем поклона, 

једно (1) моторно возило и 

рачунарска опрема  

/ / 

27.  Закључак: 

05 број: 46-6534/2012 

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

Влада је сагласна са 

прибављањем у јавну 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
од 4. октобра 2012. 

године 

 

("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) 

својину Републике Србије 

путничких возила за потребе 

Државне ревизорске 

институције – четири (4) 

путничка возила  

28.  Закључак: 

05 број: 46-6536/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у јавну 

својину Републике Србије 

путничких возила за потребе 

Државне ревизорске 

институције - три (3) 

путничка возила.  

/ / 

29.  Закључак: 

05 број: 46-6537/2012 

од 4. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије покретне 

ствари - једног (1) путничког 

возила које користи 

Републички геодетски завод 

- Служба за катастар 

непокретности Горњи 

Милановац  

/ / 

30.  Закључак: 

05 број 464 -6783/2012 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши давање на 

коришћење непокретности у 

јавној својини Републике 

Србије, корисника 

Министарства одбране, 

Првој Крагујевачкој 

гимназији и музичкој школи 

„Др Милоје Милојевић” из 

Крагујевца, које чине три (3) 

спортска терена у оквиру 

Војног комплекса - „Клуб 

ВС” у Крагујевцу, на 

одређено време без накнаде  

/ / 

31.  Закључак: 

05 број 463-6717/2012 

од 10. октобра 2012. 

године 

  

Члан 96. став 1. Закона 

о планирању и 

изградњи ("Службени 

гласник РС", број 

72/09, 81/09-

исправка,64/10-УС и 

24/11), 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 4. став 

1. и члана 5. Уредбе о 

условима, начину у 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије 

неизграђеног грађевинског 

земљишта у Београду и то: 

КП 4194/101 КО Врачар 

Београд и Сомбору КП 6936 

КО Сомбор 1  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
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) 

32.  Закључак: 

05 број 46-6781/2012 

од 10. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије једног (1) 

моторног возила које 

користи Републички 

геодетски завод – Служба за 

катастар непокретност 

Рашка  

/ / 

33.  Закључак: 

05 број 464-6718/2012 

од 10. октобра 2012. 

године 

 

Члан 96. став 9. Закона 

о планирању и 

изградњи ("Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), 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 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) 

Влада је сагласна са 

преносом права јавне 

својине на непокретностима 

-грађевинском земљишту, 

између Републике Србије и 

града Ваљева, без накнаде  

/ / 

34.  Закључак: 

05 број: 351-6992/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши давање сагласности 

Здравственом центру Бор, да 

у име и за рачун Републике 

Србије као власника 

непокретности врши 

инвеститорска права и 

обавезе ради извођења 

радова Опште болнице Бор  

/ / 

35.  Закључак: 

05 број: 46-6998/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

Влада је сагласна са 

утврђивањем 28. делимичног 

списка неспорних објеката 

„Нафтне индустрије Србије“ 

АД Нови Сад  

/ / 
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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 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године 

36.  Закључак: 

05 број: 464-6995/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије 

непокретност и то војни 

комплекс – складишни 

комплекс „Горјани“ у Ужицу  

/ / 

37.  Закључак: 

05 број: 464-6915/2012  

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије 

непокретност војног 

комплекса у Јагодини – КП 

663/1, 663/2 и 665 КО 

Јагодина  

/ / 

38.  Закључак: 

05 број: 464-6972/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије војног 

комплекса у Пожеги и то 

војни комплекс – „Петар 

Лековић“, касарна у Пожеги  

/ / 

39.  Закључак: 

05 број: 464-6970/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из својине 

Републике Србије војног 

комплекса у Београду и то 

војни комплекс „Објекат на 

делу КП број 795/2 К.О. 

Остружница“, складиште у 

Београду, општина Чукарица  

/ / 

40.  Закључак:  Члан 27. став 2. Закона Влада је сагласна са / / 
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05 број: 464-6968/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

  

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) 

отуђењем из својине 

Републике Србије војног 

комплекса у Новом Саду и 

то војни комплекс – 

„Провалија-РРФД 

Каменица“, Мала Каменица, 

у Сремској Каменици, у ул. 

Шимширова бр. 18  

41.  Закључак: 

05 број: 46-6996/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши пренос права јавне 

својине на непокретности са 

Републике Србије на 

Општину Аранђеловац, без 

накнаде, на непокретности 

коју чини објекат у 

Аранђеловцу, зл. Илије 

Гарашанина, на КП 1934/3  

/ / 

42.  Закључак: 

05 број: 351-6997/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

 

Члан 27. став 2. и члан 

80. ст.2. и 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) 

Влада је сагласна да се 

изврши размена 

непокретности у својини 

Републике Србије корисника 

града Новог Сада, а коју 

чини пословни простор у 

Новом Саду, у ул Лазе 

Нанчића број 1, за 

непокретност у будућем 

новоизграђеном пословно-

стамбеном објекту, на истој 

локацији у Новом Саду, чији 

је инвеститор ДОО "Еркер 

инжињеринг“  

/ / 

43.  Закључак:  

05 број: 46-5365/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је усвојила Извештај о 

процедури и избору извођача 

радова на вађењу потонулих 

пловила, терета и других 

ствари са њих на рекама 

Дунав, Тиса и Сава  

/ / 

44.  Закључак: 

05 број:46-6919/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

Министарство правде и 

државне управе - Управа за 

извршење кривичних 

санкција одреди за 

корисника моторног возила – 

аутобус „Сетра“ одузетог од 

фирме „Картур“  

/ / 

45.  Закључак: 

05 број: 46-6999/2012 

од 18. октобра 2012. 

године 

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

("Службени гласник 

РС", број 72/11) и члан 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије, путем 

поклона, половног теретног 

/ / 
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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) 

моторног возила, за потребе 

Министарства унутрашњих 

послова – полицијске управе 

у Сремској Митровици  

46.  Закључак: 

05 број: 351-6521/2012 

од 18. октобра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се у 

јавну својину Републике 

Србије прибави 

непокретност путем 

изградње објекта – зграде 

полицијске станице у 

Сјеници, укупне површине 

1886,86 м2, на КП 1170/2 КО 

Сјеница, а за потребе 

Министарства унутрашњих 

послова – Полицијске 

станице у Новом Пазару 

/ / 

47.  Закључак:  

05 број: 463-7250/2012 

од 25. октобра 2012. 

године 

 

Члан 96. став 9. Закона 

о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), 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) 

Влада је сагласна да се 

изврши пренос права јавне 

својине на непокретности - 

на земљишту и то на делу 

КП 1492 КО Сјеверин, са 

Републике Србије на 

општину Прибој, без 

накнаде  

/ / 

48.  Закључак:  

05 број: 360-7221/2012 

од 25. октобра 2012. 

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) и 

члан 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)  

Влада је сагласна са изменом 

Закључка о прибављању у 

својину Републике Србије 

непокретности за потребе 

Казнено-поправног завода у 

Београду, тако што се тачка 

1. алинеја 5. мења и гласи: „ 

једноипособан стан бр. 14, 

на првом спрату, површине 

49,84 м2, у Београду, на 

локацији Реонски центар 

Раковица, ламела „Л2“, у ул. 

Петра Коњовића бр. 12М, по 

укупној цени у износу од 

3.112.031,35 динара, с тим да 

је у погледу плаћања износа 

од 85% вредности стана 

реализован по основу 

досадашњег издвајања 

средстава солидарности, а 

обавеза уплате средстава на 

име учешћа у висини од 15% 

укупне вредности стана, са 

порезом на пренос 

апсолутних права а 

непокретностима, што 

укупно износи 622.406,27 

/ / 
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динара, реализована на 

основу Предуговора 

закљученог између Фонда за 

финансирање изградње 

станова солидарности и 

Казнено-поправног завода  

49.  Закључак: 

05 број. 351-7620/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши прибављање у јавну 

својину Републике Србије 

непокретности путем 

реконструкције и доградње 

објеката постојећих на КП 

1202/1 КО Краљево, за 

потребе Министарства 

унутрашњих послова – 

полицијске управе Краљево, 

а ради обезбеђења 

смештајних капацитета 

полицијске управе Краљево  

/ / 

50.  Закључак: 

05 број: 46-7622/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

  

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) 

Влада је сагласна да се 

Министарство спољне и 

унутрашње трговине одреди 

за корисника основних 

средстава у пословној згради 

Палата Србија у Београду – 

опреме која се налази у 

пословној згради Палата 

Србије, у Беогаду, у ул. 

Булевар Михајла Пупина 

број 2, за потребе 

Националног савета за 

сарадњу са Међународним 

трибуналом за кривично 

гоњење лица одговорних за 

тешка кршења међународног 

хуманитарног права 

почињеног на територији 

бивше Југославије од 1991. 

године.  

/ / 

51. Закључак: 

05 број: 46-7634/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

Министарства правде и 

државне управе – Виши суда 

у Краљеву одреди за 

корисника превозног 

средства које чини једно 

путничко моторно возило  

/ / 

52. Закључак:  

05 број: 404 -7639/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

 

Члан 27. став 1. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 72/11), члана 

43.став3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка о одређивању 

корисника моторних возила  

/ / 
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101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12) 

53. Закључак: 

05 број: 46-7641/2012 

од 8. новембра 2012. 

године 

 

Члан 26. и члан 27. 

став 1. Закона о јавној 

својини ("Службени 

гласник РС“, бр. 

72/11), члан 43.став3. 

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) 

Влада је сагласна да се град 

Краљево и дом ученика 

средњих школа Краљево 

одреде за кориснике 

покретних ствари у својини 

Републике Србије, без 

накнаде, а које су  стечене у 

државну својину у складу са 

одредбама Закона о 

пореском поступку и 

пореској администрацији, и 

то ствари које чини: две плус 

једна цистерна од по 40.000 

литара  

/ / 

54. Закључак:  

05 број: 46-7879/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

утврђивањем удела државне 

својине у средствима која 

користи Привредно друштво 

Индустрија машина и 

трактора а.д. у 

реструктуирању, које износи 

94,501%  

/ / 

55. Закључак:  

05 број: 464 -7830/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се за 

корисника непокретности у 

јавној својини Републике 

Србије, коју чини део 

објекта, у Београду, у ул. 

Теразије бр. 41, на КП 2874 

КО Стари Град одреди 

Министарство унутрашњих 

послова ради смештаја 

Управе за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу  

/ / 

56. Закључак: 

05 број: 464 -7840/2012 

од 16. новембра 2012. 

године 

 

Члан 96. став 10. 

Закона о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), 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 4. став 

1. Уредбе о условима, 

начину и поступку 

отуђења или давања у 

закуп грађевинског 

Влада се сагласила са 

отуђењем неизграђеног 

грађевинског земљишта у 

својини Републике Србије и 

то КП 3641/4 КО Ниш-Ћеле 

кула, привредном друштву 

„Yougorosgaz” а.д. Београд  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
земљишта у јавној 

својини Републике 

Србије, односно 

аутономне покрајине 

("Службени гласник 

РС“, бр. 67/11, 85/11, 

23/12 и 55/12)  

57. Закључак: 

05 број: 464 -7915/2012 

од 16. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије једног (1) 

коришћеног путничког 

возила, за потребе 

поморавског Управног 

округа, са седиштем у 

Јагодини  

/ / 

58. Закључак: 

05 број: 464 -8427/2012 

од 28. новембра 2012. 

године  

Члан 96. став 9. Закона 

о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС“, бр 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-

УС и 24/11), 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 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, 

23/12 и 55/12)  

Влада је сагласна да се 

прибави, без накнаде, право 

јавне својине Града Ниша у 

јавну својину Републике 

Србије на непокретностима – 

грађевинском земљишту, 

ради привођења земљишта 

планираној намени, а за 

потребе Клиничког центра 

Ниш  

/ / 

59. Закључак: 

05 број: 361-8170/2012 

од 28. новембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши давање у закуп 

непокретности у јавној 

својини Републике Србије, 

корисника Министарства 

правде и државне управе, а 

коју чине две просторије, 

које се налазе у приземљу 

зграде Прекршајног суда у 

Новом Саду, у ул. Булевар 

ослобођења бр. 58, на 

одређено време, на период 

од пет година, 

најповољнијем понуђачу  

/ / 

60. Закључак: 

05 број: 46-8429/2012 

од 28. новембра 2012. 

Члан 27. став 1. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

Влада је сагласна да се 

Управа за заједничке 

послове републичких органа 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
године 

 

РС“, бр. 72/11), члан 

43.став3. 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.став 1.тачка1) 

Уредбе о поступању 

са одређеним 

стварима у државној 

својини („Службени 

гласник РС“, бр. 98/10 

и 51/11) 

одреди за корисника 

покретних ствари – 

путничких возила, без 

накнаде, и то: Путничко 

возило Марке Opel, тип Astra 

Путничко возило Марке 

Renault, тип Megane Sedan 

Pack Путничко возило Марке 

Fiat, тип Punto Dinamic  

61. Закључак: 

05 број: 46-8536/2012 

од 6. децембра 2012. 

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 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 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године  

Влада је сагласна са 

утврђивањем 29. делимичног 

списка неспорних објеката 

„Нафтна индустрија Србије“ 

а.д. Нови сад  

/ / 

62. Закључак: 

05 број: 360 -8641/2012 

од 6. децембра 2012. 

године 

 

Члан 27. став 2. и 

члана 29. став 4. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у јавну 

својину Републике Србије 

непокретности за потребе 

Комесаријата за избеглице, 

непосредном погодбом, 

једанаест (11) стамбених 

јединица, које се налазе у 

Београду, на локацији „Браће 

Јерковић-Падина“, од 

Грађевинске дирекције 

Србије  

/ / 

63. Закључак: 

05 број: 464 -8693/2012 

од 6. децембра 2012. 

године 

 

Члан 27. став 4. 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) 

Влада је сагласна са давањем 

сагласности за стављање 

хипотеке првог реда на 

непокретности у својини 

Републике Србије коју 

користи Институт за 

ратарство и порвтарство, 

Нови Сад, ул. Максима 

Горког бр. 30 у корист Банка 

Интеса а.д. Београд  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
64. Закључак: 

05 број: 46 -8722/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије девет (9) 

превозних средстава за 

потребе Министарства 

спољних послова 

дипломатско-конзуларних 

представништава Републике 

Србије у иностранству, и то 

у: Сеулу, Бразилији, 

Канбери, Ријеци, Мостару, 

Берлину, Трсту, Лусаки и 

Будимпешти 

/ / 

65. Закључак:  

05 број: 46 -8848/2012 

од 6. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у својину 

Републике Србије једне 

расхладне коморе за потребе 

Управе за заједничке 

послове републичких органа  

/ / 

66. Закључак: 

05 број: 46 -8900/2012  

од 13. децембра  2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

утврђивањем удела државне 

својине у средствима која 

користи Водопривредно 

предузеће „Сава“ ДП, 

Шабац, које износи 100%   

 

/ / 

67. Закључак: 

05 број: 361-8840/2012 

од 13. децембра  2012. 

године 

Члан 27. став 2. и 

члана 80. ст. 2. и 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) 

Влада је сагласна да се 

изврши размена 

непокретности у својини 

Републике Србије корисника 

Града Новог Сада,  а коју 

чине два пословна простора 

који се налазе у приземљу у 

Новом Саду, у ул. Јована 

Суботића број 17/1, на КП 

12631 КО Нови Сад 1, за 

непокретности које чине два 

пословна простора у 

приземљу стамбене зграде у 

ул. Јована суботића број 19 у 

Новом Саду, на КП 9788/3 

КО Нови Сад 1 који су 

својина Приврдедног душтва 

„ Frelend–Mijanović“, 

д.о.о.Нови Сад 

/ / 

68. Закључак: 

05 број: 463 -8954/2012 

од 13. децембра  2012. 

године 

Члан 27. став 2. Закона 

о јавној својини 

("Службени гласник 

РС", број 72/11),  члан 

43. став 3. Закона о 

Влада је сагласна да се 

изврши давање у закуп 

непокретности  у јавној 

својини Републике Србије, 

корисника Јавног предузећа 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12) и 

члан 6. Уредбе о 

условима, прибављања 

и 

отуђењанепокретности 

непосредном 

погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној 

својини и поступцима 

јавног надметања и 

прикупљања писмених 

понуда ("Службени 

гласник РС“, број 

24/12) 

 

„Скијалишта Србије“, 

Београд, коју чини 

привремени објекат 

скијашко - комерцијалне 

намене „Доли Бел“, на КП 

4/70 КО Копаоник 

69. Закључак: 

05 број: 46 -8915/2012  

од 13. децембра  2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из државне 

својине Републике Србије 

превозних средства, која 

користи Министарство 

финансија и привреде 

/ / 

70. Закључак: 

05 број: 46 -8917/2012  

од 13. децембра  2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

отуђењем из државне 

својине Републике Србије 

превозних средства, која 

користи Моравички управни 

округ, са седиштем у Чачку  

/ / 

71. Закључак: 

05 број: 464 -9275/2012  

од 20. децембра  2012. 

године 

Члан 23. став 1. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

РС“, број 72/11), члана 

43.став3. 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.став 1. тачка 1) 

Уредбе о поступању 

са одређеним 

стварима у државној 

својини („Службени 

гласник РС“, бр. 98/10 

и 51/11) 

Влада је сагласна са давањем 

на коришћење 

непокретности стечене у 

јавну својину Републике 

Србије  Комесаријату за 

избеглице, ради решавања 

стамбених потреба избеглих 

лица 

/ / 

72. Закључак: Члан 23. став 1. и Влада је сагласна са давањем / / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
05 број: 464 -9240/2012 

од 20. децембра  2012. 

године 

члана 27.став 1. 

Закона о јавној 

својини („Службени 

гласник РС“, број 

72/11), члана 43.став3. 

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) 

на коришћење 

непокретности стечене у 

јавну својину Републике 

Србије Општини Прокупље, 

из КО Прокупље, на 

неодређено време, без 

накнаде 

73. Закључак: 

05 број: 404--9255/2012  

од 20. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у јавну 

својину Републике Србије 

опрема - једне дигиталне 

ласер колор копир машине, 

за потребе штампарије 

Министарства финансија и 

привреде  

/ / 

74. Закључак: 

05 број: 46 -9260/2012  

од 20. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са 

прибављањем у јавну 

својину Републике Србије 

опреме ради инсталирања у 

Винарији Економије у 

Смедереву, за потребе 

Управе за заједничке 

послове републичких органа  

/ / 

75. Закључак: 

05 број: 46 -9256/2012  

од 20. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

Министарство правде и 

државне управе – Управа за 

извршење кривичних 

санкција, одреди за 

корисника моторног возила 

/ / 

76. Закључак: 

 05 број: 46-9247/2012 

од 20. децембра 2012. 

године 

Члан 27. став 1. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 72/11), члана 

43.став3. 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 

Влада је сагласна да се 

Министарство правде и 

државне управе – Управа за 

извршење кривичних 

санкција, одреди за 

корисника покретних ствари 

ближе прецизираних у 

Списку покретних ствари  

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
члан 5. став 1.тачка 1) 

Уредбе о поступању 

са одређеним 

стварима у државној 

својини („Службени 

гласник РС“, бр. 

98/2010 и 51/2011) 

77. Закључак: 

05 број: 46-9242/2012  

од 20. децембра 2012. 

године 

Члан 27. став 1. Закона 

о јавној својини 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 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. став 1. тачка 1) 

Уредбе о поступању 

са одређеним 

стварима у државној 

својини („Службени 

гласник РС“, бр. 98/10 

и 51/11) 

Влада је сагласна да се 

Републичко јавно 

правобранилаштво, одреди 

за корисника покретних 

ствари стечених у државну 

својину: 

Путничко возило Марке 

Opel, тип Astra Classic, 

1400ccm 

Путничко возило Марке 

Opel, тип Astra Classic 1.4, 

без накнаде, 

 

/ / 

78. Закључак: 

05 број: 464 -9274/2012-

1 од 21. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши пренос права јавне 

својине Републике Србије, 

корисника Министарства 

одбране, у јавну својину 

града Врања, војни комплекс 

„Бунушевац 04“ у Врању, 

део војног комплекса 

„Бунушевац 05“ у Врању  

/ / 

79. Закључак: 

05 број: 46-9578/2012 од 

29. децембра 2012. 

године 

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) и 

члана 8.3.1. Уговора о 

продаји и куповини 

акција „Нафтна 

индустрија Србија” 

а.д. Нови Сад, 

потписаног дана 24. 

децембра 2008. 

године, између 

Републике Србије, као 

продавца и ОАД 

„Гаспром Нефт” 

Петроград, Руска 

Федерација, као купца, 

a y вези са Закључком 

Владе 05 Број: 312-

8769/2009-1 од 30. 

децембра 2009. године 

Влада је сагласна са 

утврђивањем 30.  

делимичног списка 

неспорних објеката „Нафтна 

индустирија Србије“ а.д. 

Нови Сад 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
и у вези са Закључком 

Владе 05 Број: 46-

7748/2010 од 21. 

октобра 2010. године 

80. Закључак: 

05 број: 046-9563/2012  

од 29. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна да се 

изврши давање у закуп 

непокретности у јавној 

својини Републике Србије, 

корисника Министарства 

одбране, непосредном 

погодбом, контроли летења 

Србије и Црне Горе Сматса 

доо Београд, према списку 

војних непокретности  

/ / 

81 Закључак: 

05 број: 463-9370/2012 

од 29. децембра 2012. 

године 

 Члан 96. став 9. 

Закона о планирању и 

изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 

и 24/11), 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 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) 

Влада је сагласна да се 

изврши размена земљишта у 

јавној својини Републике 

Србије и то КП 799/4 КО Бор 

I, по режиму остало 

грађевинско земљиште, за 

земљиште у својини Messer 

Tehnogas Београд и то КП 

800/4 КО Бор 1, по режиму 

градско грађевинско 

земљиште, ради формирања 

грађевинске парцеле и 

усклађивања правног и 

фактичког стања 

/ / 

82. Закључак: 

05 број: 046-9558/2012 

од 29. децембра 2012. 

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) 

Влада је сагласна са изменом 

Закључка, и одређује се 

Министарство унутрашњих 

послова - Полицијска управа 

Сомбор за корисника 

моторног возила марке Ауди 

80  

/ / 

 



 

 472 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 

2. Директор Петар Михајловић 

3. Делокруг На основу члана 30. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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.  У нашој земљи се, поред 
неексплодиране касетне муниције, налазе и авионске бомбе – ракете, други пројектили велике масе, као и разне 

врсте мина. 

Касетна муниција  

Од бомбардовања наше земље 1999. године, неексплодирана касетна муниција налази се на великим 

површинама, углавном у неразвијеним подручјима, где блокира привредне ресурсе и угрожава безбедност људи и 

животну средину. Током 2012. године,  Центар за разминирање (у даљем тексту: Центар) указао је на величину и 

сложеност проблема у вези са чишћењем касетне муниције. С представницима међународне заједнице и 

донаторима, обезбеђене су донације за реализацију осам пројеката чишћења касетне муниције, које је израдио 

Центар.  Реализацијом наведених пројеката у општинама Куршумлија, Рашка и Брус разминирано је, односно 

очишћено од касетне муниције 1.317.028 м
2
 земљишта. Пронађено је и безбедно уништено 693 комада касетне 

муниције и 685 других неексплодираних убојитих средстава (НУС). Средства за реализацију три пројекта у 

општинама Рашка и Брус обезбеђена су преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF), из 

донација Сједињених Америчких Држава. ITF је спровео тендерске процедуре и изабрао извођаче радова, а 
Центар је, у складу са Законом утврђеним делокругом, пратио реализацију и контролисао квалитет разминирања. 

Средства за реализацију пет пројеката у општини Куршумлија 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 за разминирање. NPA 

је изводила радове, а Центар је пратио реализацију и контролисао квалитет разминирања.  

На територији Републике Србије касетна муниција се још налази на површини од око 9.000.000 м
2
.  

Центар је израдио пројекте за девет микролокација  површине  1.359.143 м2. На остатку простора, за који се 

сумња да је загађен касетном муницијом, oбавиће се реизвиђање ради дефинисања ризичних микролокација, као и 

израда одговарајућих пројеката,  у складу с Планом рада Центра за 2013 – 2015. годину. 
Авионске бомбе - ракете 

Претпоставља се да се, од бомбардовања наше земље 1999. године, још 64 авионске бомбе-ракете налазе 

на 44 локације у земљи и у рекама Сави и Дунаву, на дубини и до 20 м. Посебан проблем у вези са овим бомбама-
ракетама представља њихово лоцирање, откопавање, деактивирање и вађење. Током 2011. и 2012. године 

актуелан је био Пројекат претраживања и уклањања авионских бомби-ракета и других НУС из реке Дунав, у зони 
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Луке Прахово. Реализацију овог пројекта финансирала је Делегација Европске уније у Београду, која је изабрала 

извођача радова, као и организацију задужену за контролу квалитета. Према Пројекту, завршетак радова 

планиран је до краја 2012. године.  Међутим, пројектни задатак није извршен у целости због спора између 

инвеститора и извођача радова у вези с 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 18 неексплодираних убојитих средстава  (заосталих из Другог светског рата).  

Противпешадијске и противтенковске мине 
Након завршеног разминирања 5.906.791 м2 у пограничном подручју с Републиком Хрватском, на 

територији општине Шид, и безбедно уништених 5.139 различитих врста мина и других НУС,  крајем 2009. 

године  Центар је  накнадно сазнао да се и на подручју општина Бујановац и Прешево, уз aдминистративну 

линију с Косовом и Метохијом, налазе разне врсте мина. Центар је, уз помоћ NPA и ITF-a, обавио извиђање на 

том простору. Извиђање је праћено тешкоћама и бројним проблемима, с обзиром на то да не постоје записници о 

минирању, јер није реч о класичним минским пољима које је постављала регуларна војска, већ о минама које су 

постављале паравојне формације, најчешће без уобичајених правила. 

Претпоставља се да се мине на подручју општина Бујановац и Прешево налазе на површини од око 

3.500.000 м
2
. Центар је припремио више пројеката за разминирање и у 2012. години. ITF и други донатори 

обезбедили су средства за реализацију два пројекта Центра: једног у Прешеву, површине од 88.032 м
2
, за чију 

реализацију је средства, преко ITF-a, издвојила Влада Сједињених Америчких Држава, и другог у Бујановцу, 

површине од 75.987 м
2
, за чију реализацију је средства, преко ITF-a, издвојила Савезна Република Немачка. 

Приликом разминирања овог простора пронађене су и безбедно уништене четири  противпшадијске мине. 

У овом тренутку површина угрожена минама износи 1.221.196 м2. Тим поводом, Центар је израдио 

пројекте и покушава да од ITF-а и других донатора  обезбеди финансијска средстава за њихову реализацију. 

Преостала површина у износу од око 2.080.000 м
2
, за коју постоји сумња да је загађена минама, биће предмет 

допунског извиђања ради потврђивања или одбацивања те сумње,  у складу с Планом рада Центра за 2013 – 2015. 

годину. 

Остала неексплодирана убојита средства 
На подручју општине Параћин, након пожара и експлозије у војном магацину 19. октобра 2006. године, 

загађено је око 8.000.000 м2 земљишта (ван војних објеката). Разминирање овог простора започето је 2009. 

године. Током 2012. године реализован је један пројекат за разминирање који је сачинио Центар. На 600.303 м
2
 

пронађен је и безбедно уништен 8.981 комад разних неексплодираних убојитих средстава. Пројекат је 

реализовала руска државна агенција (с мешовитим руско-српским тимовима деминера) у оквиру помоћи Русије 

нашој земљи у области хуманитарног разминирања. Центар је вршио надзор и контролисао квалитет обављеног 
разминирања.   

Претпоставља се да се у општини Параћин, ван војних објеката, на површини од око 2.500.000 м2 још 

налазе разне врсте неексплодираних убојитих средстава.  

У Ђердапској клисури на реци Дунав, у близини Прахова, 1944. године потопљени су немачки ратни 

бродови с великом количином противбродских мина и других убојитих средстава, који представљају опасност за 

људе, бродове и животну средину. На овој локацији је 2006. године обављено извиђање и утврђено да су 

потопљена 23 ратна брода, а да се на четири брода налазе противбродске мине и други НУС. 

Међународна сарадња 

Представници Центра су учествовали на више међународних, регионалних и билатералних састанака, на 
којима су разматрана бројна питања из области хуманитарног разминирања, што је допринело обезбеђењу 

донација за   разминирање на територији Републике Србије и потписивању значајних докумената.  

Меморандум о  разумевању између Центра за разминирање и Федералне државне агенције за обезбеђење 
и координацију руског учешћа у међународним хуманитарним операцијама „Emercom” Руске Федерације 

потписан је 27. јануара 2012. године и важи до 2022. године. Тиме су створени услови за наставак руске помоћи 

Републици Србији у хуманитарном разминирању.  

Директор Центра учествовао је у Шибенику, 23. априла 2012. године, на 22. састанку Савета за 

координацију противминског деловања у југоисточној Европи (SEEMACC) и на 9. међународном симпозијуму 

„Хуманитарно разминирање 2012”,  од 24. до 26. априла 2012. године. 

Представница Центра је учествовала на семинару о примени Конвенције о забрани касетне муниције 

(Осло конвенција), који је одржан од 15. до 18. маја 2012. године у Ракитју код Загреба, у организацији Центра за 

безбедносну сарадњу (RACVIAC) и Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске.  

Представници Центра су учествовали на полугодишњем и годишњем састанку држава чланица 
Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета противпешадијских мина и њиховом 

уништавању, који су одржани у Женеви, од 21. до 25. маја 2012. године и од 3. до 7. децембра 2012. године, у 

организацији Женевског међународног центра за хуманитарно разминирање. 
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Резултати 

У Плану рада Центра за период јул – децембар 2012. године предвиђена је реализација 19 пројеката за 

чишћење касетне муниције и уклањање мина и других НУС. Од тих 19 пројеката, реализовано је 11 на површини 

од 2.081.350 м
2
. У току је реализација једног, овим планом предвиђеног пројекта – чишћење касетне муниције у 

општини Куршумлија. За реализацију још два пројекта – разминирање локације на Аеродрому Поникве код 

Ужица, такође предвиђених овим планом, обезбеђене су донације и изабрани извођачи, а радови ће почети када 

се стекну повољни временски услови.  
Током 2012. године обезбеђена је донација и изабран извођач радова за пројекат чишћења касетне 

муниције с локације на Копаонику, општина Брус, који није био предвиђен овим планом. Радови ће почети чим се 

стекну повољни временски услови. Реализацијом овог пројекта стекли би се услови да се простор на планини 

Копаоник (општине Рашка и Брус) може сматрати очишћеним од касетне муниције.  

Од августа 2012. године Центар је активно ангажован на праћењу активности и контроли рада извођача 

радова на Извођачком пројекту„Техничког извиђања и чишћења терена од НУС ручном методом”. То обухвата 

спровођење техничког извиђања терена на постојање неексплодираних убојитих средстава у рејонима изградње 

трасе гасовода „Јужни ток” на територији Републике Србије и чишћење градилишта од неексплодираних 

убојитих средстава, где ће се изводити инжењерско-истраживачки радови, са циљем осигурања безбедности у 

потенцијално опасним зонама трасе гасовода „Јужни ток” на територији Републике Србије. Наручилац посла, 
Друштво са ограниченом одговорношћу „South Stream”, Нови Сад, закључио је Уговор о пружању услуга 

осигурања безбедности приликом реализације пројекта „Јужни ток” на територији Републике Србије, са 

извођачем радова „Инжењерско-техничким центром за специјалне радове и експертизе”, Санкт Петербург. 

У оквиру два пројекта у 2012. години завршено је разминирање касетне муниције у општини Прешево 

(укупно 361.572 м
2
, пронађено и уништено 25 комада касетне муниције и шест НУС), који су били предвиђени 

првобитним Планом рада за 2012. годину.  

Центар је пратио реализацију свих пројеката и контролисао квалитет разминирања. Након тога 

разминирано земљиште предато је на употребу власницима и  безбедно се користи.  

 Центар је обавио генерално извиђање и направио преглед стања на свакој микролокацији у општини 
Куршумлија. Пројекти за разминирање, односно чишћење предвиђени Планом рада, који због недостатка 

финансијских средстава нису реализовани, пребачени су у План рада за 2013. годину, заједно с другим 

пројектима за разминирање, односно чишћење, који су у међувремену израђени. Центар интензивно ради на 
обезбеђењу финансијских средстава за реализацију наведених пројеката од ITF-а  и других донатора. 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм: 

Генерално извиђање простора 

за који се сумња да се на 

њему налазе мине и касетна 

муниција  

Обављено генерално 

извиђање на површини од 

4.500.000 м
2
 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 

01 

 

05 

1.776.600 

 RSD 

2.520.000  

RSD  

(30.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

1.1 Пројекат: 

Генерално извиђање на 

подручју општине 

Куршумлија 

Обављено генерално 

извиђање на површини од 

око 900.000 м
2
 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 

05 840.000  

RSD 

(10.000 USD) 

 

за трошкове 

извиђачког тима 

NPA 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
2. Програм: 

Израда пројеката, 

организовање разминирања, 

праћење реализације 

пројеката и контрола 

квалитета разминирања 

Израђено 44 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 

01 

 

05 

 

 

05 

15.989.400  

RSD 

525.280.000  

RSD 

(4.690.000 EUR)  

224.280.000  

RSD 

(2.670.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017  

2.1 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације „Шаткин вир - 3”, 

општина Прешево (117.554 

м2) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Шаткин вир - 3”, 

општина Прешево, на 

површини од 117.554 м
2
 

05 12.880.000  

RSD 

(115.000 ЕUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.2 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације „Рељан Брезовчани - 

1”, општина Прешево 

(244.018 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Рељан 

Брезовчани - 1”, општина 

Прешево, на површини од 

244.018 м2 

05 26.320.000  

RSD 

(235.000 ЕUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.3 Пројекат: 

Претраживање и уклањање 

неексплодираних убојитих 

средстава (НУС) из реке 

Дунав-Лука Прахово 

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: Ови резултати 

нису испуњени у целости 

јер ројектни задатак није 

извршен у потпуности због 

спора инвеститора и 

извођача у вези  са 

вредношћу појединих 

изведених фаза радова 

05 390.320.000  

RSD 

(3.485.000 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.4 Извођачки Створени услови за  Напомена: Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
пројекат:„Техничког 

извиђања и чишћења терена 

од НУС ручном методом”, 

који обухвата „Спровођење 

техничког извиђања терена на 

постојање неексплодираних 

убојитих средстава у реонима 

изградње трасе гасовода 

„Јужни ток“ на територији 

Републике Србије и Чишћење 

радилишта, од 

неексплодираних убојитих 

средстава, где ће се изводити 

инжењерско-истраживачки 

радови, са циљем осигурања 

безбедности у потенцијално 

опасним зонама трасе 

гасовода „Јужни ток“ на 

територији Републике 

Србије“ 

безбедно извођење радова и 

изградњу гасовода „Јужни 

ток“  

Центру није 

позната 

вредност, као ни 

финансијски 

модалитети  

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.5 Пројекат: 

Пројекат за разминирање на 

локацији „Параћин 4”, 

општина Параћин (површина 

600.303 м2) 

 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију 

шума, као и изградњу 

гасовода „Јужни ток“ 

разминирањем – чишћењем 

неелсплодираних убојитих 

средстава са локације 

„Параћин -4”, општина 

Параћин, на површини од 

600.303 м2 

05 159.600.000  

RSD 

(1.900.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.6 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације ,,Панчићев врх“ на 

Копаонику, општина Рашка 

(површина 82.951 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, заштиту животне 

средине, заштиту од 

пожара, развој туризма и 

безбедно коришћење 

скијалишта разминирањем - 

чишћењем касетне 

муниције са локације 

„Панчићев врх”, на 

Копаонику, општина 

Рашка, на површини од 

82.951 м2 

05 15.960.000  

RSD 

(190.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.7 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације ,,Суво рудиште – 1“ 

на Копаонику, општина Брус 

(површина 247.800 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, заштиту животне 

средине, заштиту од пожара 

и развој туризма 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Суво рудиште -

1”, на Копаонику, општина 

Брус, на површини од 

247.800 м
2
 

05 23.520.000  

RSD 

(280.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.8 Пројекат: Створени услови за 05 17.640.000  Стратегија 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације ,,Суво рудиште -2“ 

на Копаонику, општина Брус 

(површина 214.185 м
2
) 

повећање безбедности 

људи, заштиту животне 

средине, заштиту од пожара 

и развој туризма 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Суво рудиште -

2”, на Копаонику, општина 

Брус, на површини од 

214.185 м
2 

RSD 

(210.000 USD) 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.9 Пројекат: 

Пројекат за разминирање – 

чишћење касетне муниције са 

локације „Мердаре - 1”, 

општина Куршумлија 

(површина 162.963 м
2
) 

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 -1”, 

општина Куршумлија, на 

површини од 162.963 м
2
 

05 17.920.000  

RSD 

(160.000 ЕUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.10 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације „Мердаре -2”, 

општина Куршумлија 

(површина 129.051 м2) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара, кao и 

реконструкцију пруге и 

далековода за пренос 

електричне енергије 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Мердаре -2”, 

општина Куршумлија, на 

површини од 129.051 м2 

05 14.000.000  

RSD 

(125.000 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.11 Пројекат: 

Пројекат за разминирање – 

чишћење касетне муниције са 

локације „Мердаре -3”, 

општина Куршумлија 

(површина 124.777 м
2
) 

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 -3”, 

општина Куршумлија, на 

површини од 124.777 м
2
 

05 13.440.000  

RSD 

(120.000 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
2.12 Пројекат: 

Пројекат за разминирање – 

чишћење касетне муниције са 

локације „Мердаре -4”, 

општина Куршумлија 

(површина 218.603 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Мердаре - 4”, 

општина Куршумлија, на 

површини од 218.603 м
2 

 

05 24.640.000  

RSD  

(220.000 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.13 Пројекат: 

Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције са 

локације „Мердаре - 5”, 

општина Куршумлија 

(површина 136.698 м2) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну обраду 

пољопривредног земљишта, 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем 

касетне муниције са 

локације „Мердаре - 5”, 

општина Куршумлија, на 

површини од 136.698 м
2
 

05 14.560.000  

RSD 

(130.000 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.14 Пројекат: 

Пројекат за разминирање 

локације „Туријско Брдо – 1”, 

општина Бујановац 

(површина 75.987 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем минских 

поља са локације „Туријско 

Брдо -1”, општина 

Бујановац, на површини од 

75.987 м
2
 

05 11.200.000  

RSD 

(100.000 EUR) 

 

2.15 Пројекат: 

Пројекат за разминирање 

локације „Печено – школа”, 

општина Прешево (површина 

88.032 м
2
) 

Створени услови за 

повећање безбедности 

људи, безбедну 

експлоатацију шума и 

заштиту од пожара 

разминирањем минских 

поља са локације „Печено – 

школа”, општина Прешево, 

на површини од 88.032 м
2
 

05 7.560.000  

RSD 

(90.000 USD) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 

2.16 Пројекат: 

Међународна сарадња 

Одржана 15 

мултилатерална и 20 

билатерална састанка 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 

900.000м
2
 за коју се сумња 

да се на њој налазе мине и 

касетна муниција, као и за 

реализацију 14 пројеката за 

разминирање - чишћење 

касетне муниције, 

01 

 

05 

100.000  

RSD 

56.000  

RSD 

(500 EUR) 

Стратегија 

заштите од 

пожара за 

период 2012 – 

2017 



 

 479 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
авионских бомби - ракета, 

мина и других 

неексплодираних убојитих 

средстава, укупне 

површине од 2.442.922 м
2
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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”, број 72/12), 

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 другој половини 2012. године Завод за интелектуалну 
својину (у даљем тексту: Завод) припремио je Закон о изменама и допунама Закона о жиговима, који је ступио на 

снагу 7. фебруара 2013. године и Закон о заштити топографија полупроводничких производа, о коме је од 8. до 

28. новембра 2012. године спроведена јавна расправа. У сарадњи с Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја и Министарством финансија и привреде, припремљен је  Закон о изменама и допунама 

Закона о ауторском и сродним правима,  који је ступио на снагу 25. децембра 2012. године. Припремљен је и 

Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и 

врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака, који је ступио на снагу 8. децембра 

2012. године. Израђен је и Предлог уредбе о регистраторском материјалу у делу који се односи на проналаске, 

као и Предлог уредбе о упису у Регистар заступника. 
            Систем квалитета – у оквиру Система управљања квалитетом Завода обављено је мерење квалитета, 

интерна провера Система управљања квалитетом и испитивање задовољства корисника, који су предвиђени 

стандардом ИСО 9001:2008 и Пословником квалитета у сертификованим организационим јединицама. Резултати 

испитивања задовољства корисника показали су да је радом Завода у домену признавања патената, малих 

патената и жигова било веома задовољно 64% испитаника, да је 31% било задовољно, а 5% је исказало своје 

незадовољство. Ови показатељи послужиће Заводу да у наредном периоду унапреди  рад.  

Заштита проналазака – за заштиту проналазака у Републици Србији у другој половини 2012. године 

поднето је 117 пријава патената и 40 пријава малих патената, што је за једну пријаву мање него у истом периоду 

прошле године, када је било поднето 120 пријава патената и 38 пријава малих патената. 

На основу Споразума о сарадњи и проширењу са Европским заводом за патенте и Конвенције о 
европском патенту, Заводу је поднето 175 захтева за упис проширених европских патената и 15 захтева за упис 

европских патената у национални регистар патената, што је 2% више него у истом периоду претходне године, 

када је поднето 186 захтева.  
Посредством Завода, од Светске организације за интелектуалну својину затражена је заштита патентом у 

земљама чланицама Споразума о сарадњи у области патената за три пријаве патената, што је за 79% мање од 

броја  пријава у истом периоду претходне године, када их је било 14.  

Регистровано је 88 патената, 36 малих патената и 237 европских патената.  

Окончано је 619 предмета који су се односили на заштиту проналазака патентом и малим патентом. Од 

овог броја 344 одлукe су се односиле на пријаве патената, 54 на пријаве малих патената, а 221 на упис 

проширених европских и европских патената. Од 344 одлуке по пријавама патената, донето је 87 одлука о 

признању патената. Од 54 одлуке по пријавама малих патената, донете су 33 одлуке о признању малог патента.  

Оконачан је поступак у два предмета оглашавања патената ништавим, одговорено је на две тужбе у 
управним споровима и донето 13 одлука по предлозима за поновно успостављање права. 

У поступцима по жалбама Завод је, поступајући као првостепени орган, испитао формалну уредност 11 

жалби и једну жалбу је одбацио. Другостепени орган није усвојио ниједну жалбу поднету против одлуке Завода. 
Уз техничку подршку стручњака из Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), преведене су 

најновије верзије Међународне класификације патената са енглеског језика на српски језик. Превод је постављен 
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на сајт Завода. На овај начин Међународна класификација патената постала је приступачна свим корисницима на 

српском језику, у најновијем издању, а Република Србија је постала једина земља у региону која има такав 

превод.  

  Заштита знакова разликовања – Завод обавља управне послове регистровања знакова разликовања у које 
спадају: жигови, индустријски дизајн и ознаке географског порекла. Сва наведена права индустријске својине 

региструју се у Републици Србији на основу пријава које се подносе Заводу, као и на основу пријава које се 

подносе Светској организацији за интелектуалну својину, применом следећих међународних уговора: 
Мадридског аранжмана и Мадридског протокола о међународном регистровању жигова, Хашког аранжмана о 

међународном регистровању модела и узорака и Лисабонског аранжмана о међународном регистровању ознака 

географског порекла.  

У извештајном периоду за заштиту знакова разликовања у Републици Србији поднета је 3.971 пријава: 

3.763 пријаве жигова, 207 пријава индустријског дизајна и једна пријава за регистровање ознаке географског 

порекла (златарски сир).  

Од 3.763 пријаве жигова, 979 је поднето непосредно Заводу, а 2.784 посредством Светске организације за 

интелектуалну својину. 

Од 207 пријава индустријског дизајна, 28 пријавa je поднето непосредно Заводу (39 индустријских 

дизајна), а 179 пријавa посредством Светске организације за интелектуалну својину (876 дизајна). 
Регистрована су  4.142 знака разликовања, и то: 3.943 жига (3.014 на основу пријава поднетих 

посредством Мадридског система, а 929 на основу пријава поднетих непосредно Заводу), 198 индустријских 

дизајна (164 на основу пријава поднетих посредством Хашког аранжмана, са 898 регистрованих дизајна, а 34 на 

основу пријава поднетих непосредно Заводу, са 70 регистрованих дизајна) и једна ознака географског порекла 

(сјенички овчији сир).  

Испитано је 68 пријава за међународно регистровање жигова, које су поднела домаћа предузећа или 

домаћа физичка лица, а које су прослеђене Светској организацији за интелектуалну својину ради заштите у 

државама чланицама Мадридског аранжмана и Мадридског протокола о међународном регистровању жигова. 

Наведени међународни уговори омогућавају заштиту жигова домаћих привредних субјекта у  89 држава.  
У управним споровима који се пред Управним судом Републике Србије воде ради утврђивања 

законитости одлука Завода у вези са знацима разликовања, достављено је 12 одговора на тужбе у предметима 

жигова и три одговора у предметима индустријског дизајна. 
У поступцима по жалбама, Завод је, поступајући као првостепени орган, испитао формалну уредност 24 

жалбе и заменио је једно првостепено решење. Другостепени орган је поништио два првостепена решења, а 18 

решења је потврдио.    
Заштита ауторског и сродних права – Завод обавља послове депоновања ауторских дела и предмета 

сродних права. У другој половини 2012. године поднета је 121 пријава за уношење у евиденцију и депоновање 

ауторских дела и предмета сродних права. Завод је надлежан за издавање лиценци за производњу оптичких 

дискова. Оптичке дискове са снимљеним садржајем - филмове, музику, софтвер у Републици Србији могу  

производити само они произвођачи који имају дозволу Завода. Тиме се значајно доприноси  борби против 

пиратерије, јер се производња легалних оптичких дискова сада одвија на тачно одређеним местима, у фабрикама 

које испуњавају одређене услове предвиђене Законом о оптичким дисковима и које имају дозволу Завода. Будући 

да је реч о новој надлежности Завода, до сада је издата само једна дозвола за производњу оптичких дискова, док 

су поступци по још два захтева у току. Да би се ова активност одвијала брже и лакше, и да би се јавност упознала 
с новом надлежношћу Завода, направљен је „Електронски регистар додељених произвођачких кодова и издатих 

лиценци” и на сајту Завода је постављен документ под називом „Основне напомене о Закону о оптичким 

дисковима”.  
Завод врши надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. У овом 

тренутку, у Србији постоје три такве организације: СОКОЈ који заступа музичке ствараоце, ОФПС који заступа 

произвођаче фонограма и ПИ који заступа интерпретаторе. Циљ надзора је да се утврди да ли поменуте 

организације, којима  је издата дозвола за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних 

права, обављају послове у складу са одредбама релевантних закона Републике Србије, њихових општих аката и 

решењима Завода. Обављен је редован и ванредан надзор. У оквиру послова редовног надзора, издваја се анализа 

извештаја и других материјала које организације достављају Заводу. Поменути извештаји најпотпуније говоре о 

томе да ли је рад организација законит и представљају основни материјал на основу којег се врши надзор. У том 

погледу по свом значају се посебно издваја годишњи обрачун накнада организација. Реч је о документу који 

садржи основне податке о томе како је спроведена расподела накнада. Посебан предмет надзора било је питање 
извршавања билатералних уговора СОКОЈ-а и ОФПС-а према страним сродним организацијама.  

Израђена је „Методологија надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског и 

сродних права”. Ближе се уређује практична примена одредаба Закона о ауторском и сродним правима, које се 

односе на надзор Завода над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. 
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Методологија садржи упутства са објашњењима за службенике Завода који непосредно спроводе мере надзора 

над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, тако што се њоме дефинишу: 1) 

циљ и предмет надзора; 2) начини спровођења надзора; 3) мере за отклањање уочених неправилности и рокови за 

њихово извршење.  
Информационо-документациона делатност – објављена су три броја Гласника интелектуалне својине и 

одштампан је 341 патентни спис.  

Успостављене су неопходне процедуре за преузимање и пријем европских патената чија је регистрација 
затражена у Републици Србији. Европском заводу за патенте су достављени објављени патентни документи из 

периода од 1992. до 2006. године, како би били постављени у светску базу патентних докумената. Послат је и 

одређени број преведених техничких стандарда да би се створила база података за превођење светских патентних 

докумената на српски језик у оквиру пројекта Европске патентне организације „Машинско превођење патентних 

докумената“. 

Започете су припреме за увођење електронског подношења пријава за заштиту патената, малих патената, 

жигова и дизајна.  

Контролисани су и исправљани подаци у националној бази патентних докумената Мимоза РС, чиме је она 

унапређена  и обогаћена новим патентним документима.   

Завод је одговорио на 132 захтева за достављање извештаја о претраживању патентне документације (тзв. 
„решершни извештаји”). 

Едукативно-информативна делатност Завода – кроз рад Центра за едукацију и информисање, који је 

основан захваљујући трогодишњем ИПА пројекту Европске уније, настављене су активности Завода ради 

подизања опште свести и развоја професионалних способности у области права интелектуалне својине. Одржана 

су 32 семинара на којима је учествовало 1.117 представника малих и средњих предузећа, студенти и професори с 

факултета, института и други учесници. Семинари су одржавани у Заводу или у просторијама институција с 

којима Завод сарађује, из Београда, Новог Сада, Крагујевца, Ниша, Крушевца и других градова Републике Србије. 

Дијагностика интелектуалне својине, као посебна услуга, обављена је у 21 привредном друштву, попут: 

Агрожива из Житишта, Агроуника из Шимановаца, Уједињене српске пиваре из Зајечара, Euroheat-а из 
Крагујевца, Нутрика из Врања, Српске фабрике стакла из Параћина. 

Завод је учествовао на неколико сајмова, на којима је изложио промотивне материјале и одржао 

предавања о значају интелектуалне својине за подизање конкурентности. Завод је учествовао у INOCOOP-у у 
Зрењанину, на регионалним привредним сајмовима у Новој Пазови и Параћину, Тесла фесту у Новом Саду, 

Сајму књига у Београду, као и на сајму Бизнис база у Београду.  

Центар за едукацију и информисање издао је два билтена, који излазе квартално.  
            Mеђународнa сарадњa и послови придруживања Европској унији – међународна сарадња Завода одвија се 

кроз мултилатералну сарадњу са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO), Европском 

патентном организацијом (EPO), Заводом за хармонизацију унутрашњег тржишта Европске уније (OHIM), као и 

кроз билатералне контакате са сродним организацијама других земаља.  

Завод је, у сарадњи с WIPO-ом, организовао три скупа у нашој земљи, и то: „Међународну конференцију 

о интелектуалној својини” у оквиру Тесла феста у Новом Саду и два семинара под називом „Успешно 

лиценцирање технологије” и „Права интелектуалне својине у индустрији оглашавања” у Београду.  

У оквиру сарадње с WIPO-ом, представници Завода су присуствовали заседањима већег броја WIPO 

комитета, као и заседањима радних група. Представници Завода учествовали су и на 50. сесији заседања 
скупштина држава чланица WIPO-а. Генералној скупштини председавао је Угљеша Звекић, амбасадор у Сталној 

мисији Републике Србије при Уједињеним нацијама, док је Лисабонској унији за међународно регистровање 

ознака географског порекла председавала Бранка Тотић, директор Завода.  
У оквиру чланства Републике Србије у Европској патентној организацији (ЕРО) Завод је активно 

учествовао у раду Управног одбора, Комитета за буџет и финансије, као и Техничког комитета (TOSC) ове 

међународне организације. У склопу билатералног програма сарадње са Европским заводом за патенте, 

представници Завода учествовали су на координационим састанцима, на обукама ЕРО академије, и у пројектима: 

Дијагностика интелектуалне својине, Машинско превођење и Имплементација Еспаснета - национални ниво. 

Република Србија је, као земља кандидат за приступање Европској унији, први пут, октобра 2012. године 

учествовала у раду „11. састанка о размени искустава и уједначавању праксе између OHIM-а и националних 

завода у области жигова” и „Осмом састанку о размени искустава и уједначавању праксе између OHIM-а и 

националних завода у области дизајна”. 

Завод су посетили директор Завода за индустријску својину Данске и представник Института за 
индустријску својину Француске. Завод је био домаћин и представницима завода Републике Белорусије и Босне и 

Херцеговине. 

У оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији, представници Завода су, у сарадњи с 

Канцеларијом за европске интеграције, ажурно одговарали на све захтеве у погледу праћења реформи у области 
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интелектуалне својине и припреме редовних прилога за Годишњи извештај о напретку Републике Србије у 

испуњавању обавеза преузетих у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању и Привременог 

трговинског споразума. Завод је  учествовао у раду Стручне групе Координационог тела за процес приступања 

Републике Србије Европској унији и руководио радом Подгрупе „Право интелектуале својине”. 
Завршене су  активности у оквиру српско-швајцарског пројекта „Помоћ у облaсти права интелектуалне 

својине - ознаке географског порекла и усклађеност са TRIPS стандардом”. Као резултат пројекта израђени су 

елаборати за заштиту ознака географског порекла: златарски сир и сјенички суџук, који треба да буду поднети 
Заводу за интелектуалну својину ради заштите. У новембру 2012. године одржан је састанак чији је циљ била 

евалуација постигнутих резултата и разматрање могућности и тема за наставак пројекта. Представник Завода је 

изложио предлоге Завода за наставак пројекта који се осносе на неколико главних питања, и то на: наставак 

сарадње са швајцарским експертима у изради измена и допуна Закона о ознакама географског порекла, наставак 

сарадње и подршка пројекта у погледу сертификације појединих стратешких прoизвода (лесковачки ајвар и 

хомољски мед), даљу подршку у поступку „реактивације” ознака географског порекла, за које не постоје уписани 

овлашћени корисници. Такође, у домену TRIPS стандарда, представник Завода је истакао потребу додатне обуке 

за судије у вези с применом Закона о заштити пословне тајне.  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

2. Директор Зоран Пановић 

3. Делокруг На основу члана 32. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), 

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), као орган за везу Републике Србије надлежан за 
примену међународних уговора о социјалном осигурању, допринео je, применом тих међународних уговора, 

побољшању ефикасности њиховог спровођења, чиме је унапређен социјално-економски положај осигураника и 

корисника права у области социјалне сигурности. Одржавањем званичних разговора са органима за везу 
Републике Аустрије, Мађарске, Словачке Републике, Републике Хрватске и Црне Горе, 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 и осигурања за случај незапослености. 

У октобру су с представницима Главног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања одржани 

разговори на којима су размотрена питања реализације електронске размене података, потписан Споразум о 

накнади трошкова за давања у натури и парафирани обрасци које су две стране усагласиле.  

Ради унапређења и интензивирања сарадње институција пензијског осигурања, у новембру су одржани 

разговори са органом за везу Мађарске. Том приликом је договoрено одржавање Међународних дана саветовања 

носилаца пензијског и инвалидског осигурања, током којих ће стручњаци тих носилаца примати и саветовати 
заинтересована лица у вези с применом Конвенције између Владе ФНР Југославије и Владе НР Мађарске о 

уређењу питања социјалног осигурања њихових држављана. Такође,  договорена је и стручна посета 

представника носилаца пензијског и инвалидског осигурања и програм размене експерата, у оквиру које ће се по 

један експерт сваке стране упознати с радом и функционисањем српског, односно мађарског носиоца пензијског 

осигурања. 

Почетком децембра одржани су разговори с хрватским заводом за здравствено осигурање, на којима су 

разматрана питања у вези са обрачуном стварних и паушалних трошкова здравствене заштите. Хрватска страна 

обавестила је српску страну о мишљењу Министарства здравља Републике Хрватске, према коме су одредбама 

Споразума обухваћени и војни осигураници. На тај начин отклоњене су све препреке које је хрватска страна 

имала у вези с применом Споразума на осигуранике Фонда за социјално осигурање војних осигураника. 
Половином децембра је у Братислави одржана друга рунда разговора са органима за везу Словачке 

Републике, на којој је утврђена коначна форма и садржина двојезичних образаца у области здравственог 

осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености и усаглашени и потписани 
Договор о накнади трошкова за давања у натури и Договор о коришћењу Европске картице здравственог 

осигурања на територији Републике Србије.  

Дани разговора – међународни дани саветовања одржани су с носиоцима социјалног осигурања Савезне 

Републике Немачке, Републике Аустрије и Републике Хрватске, током којих су стручњаци из области пензијског 

осигурања надлежних носилаца Републике Србије и поменутих држава, у непосредном контакту са око 740 

осигураника и корисника права, пружили одговарајућу стручну помоћ и савете.   

Осим наведених активности, Завод је учествовао на „Сусретима директора носилаца пензијског и 

инвалидског осигурања држава насталих на простору СФРЈ”, који су одржани у Скопљу, 8. и 9. новембра 2012. 

године.  
Завод је, у својству члана Међународног удружења социјалне сигурности МУСС (International Social 

Security Association), успоставио активну сарадњу с Генералним секретаријатом МУСС-а, као и са Европском 

мрежом МУСС-а, која обухвата организације из Европе које су чланице МУСС-а и чији је циљ окупљање 
експерата из организација чланица ради размене искустава и иновативних идеја о питањима од специфичног 

интереса за европски регион. У оквиру те сарадње  прикупљене су информације (прописи, анализе, чланци итд.), 
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подаци и искуства у области социјалне сигурности, пре свега, земаља Европске уније, али и земаља Јужне 

Америке и Азије. Такође, 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 за област 

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 2012”.  

Осим наведених активности, представници Завода су активно 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 с Руском 

Федерацијом и Украјином. 

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. 

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 с ресорним министарствима –Министарством рада, 
запошљавања и социјалне политике и Министарством здравља, као и с носиоцима социјалног осигурања у 

Републици Србији – Републичким фондом за здравствено осигурање, Републичким фондом за пензијско и 

инвалидско осигурање, Националном службом за запошљавање и Централним регистром обавезног социјалног 

осигурања. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закључак                           

05 број: 037-5161/2012-1 

од 4. октобра 2012. 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 Извештај о 

разговорима између органа 

за везу Републике Србије и 

органа за везу Краљевине 

Белгије у области 

здравственог осигурања, 

пензијског и инвалидског 

осигурања, осигурања за 

случај незапослености и 

дечије заштите 

/ / 

2.  Закључак                                

05 број: 037-6607/2012 

од 4. октобра 2012. 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 Извештај о 

разговорима између органа 

за везу Републике Србије и 

органа за везу Републике 

Бугарске у области 

здравственог осигурања, 

пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за 

случај незапослености 

/ / 

3.  Закључак                           

05 број: 037-7149/2012 

од 25. октобра  2012. 

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) 

Утврђена Платформа за 

разговоре између органа за 

везу Републике Србије и 

органа за везу Републике 

Аустрије у области 

здравственог осигурања и 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

/ / 

4.  Закључак                                

05 број: 037-7693/2012 

од 8. новембра 2012. 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

Прихваћен Извештај о 

разговорима између органа 

за везу Републике Србије и 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
године РС”, бр. 55/05, 71/05 -

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-

УС и 72/12) 

органа за везу Савезне 

Републике Немачке у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

5.  Закључак                           

05 број: 037-9192/2012 

од 20. децембра  2012. 

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 Извештај о 

разговорима између органа 

за везу Републике Србије и 

органа за везу Републике 

Аустрије у области 

здравственог осигурања и 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

/ / 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат шифра   извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

1. Разговори на нивоу 

органа за везу у области 

социјалног осигурања 

(здравствено осигурање, 

пензијско и инвалидско 

осигурање и осигурање 

за случај 

незапослености) на 

међународном плану 

Унапређена социјално-

економска сфера друштва у 

области социјалне сигурности на 

међународном плану 

01 6.855.000 

RSD 

 

                / 

2. Сарадња са домаћим и 

иностраним 

институцијама у циљу 

координације и 

унапређења социјалне 

сигурности 

Унапређена сарадња са 

међународним факторима на 

плану социјалне сигурности 

01 4.448.000 

RSD 

 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ  

2. Директор Жанета Остојић Барјактаревић 

3. Делокруг На основу члана 16. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 

гласник РС”, брoj 73/10), Дирекција за водне путеве обавља стручне послове и послове 

државне управе који се односе на међународне и међудржавне водне путеве. 

 

 

Током 2012. 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 стаблини. У првом 

кварталу године, услед ванредне ситуације узроковане појавом леда дошло је до нарушавања услова безбедне 
пловидбе, а у кратком  периоду и до потпуне обуставе унутрашње пловидбе. 

Квалитет система обележавања пловних путева на рекама Дунаву и Тиси у потпуности одговара 

међународним прописаним стандардима.  Функционалност ових система одржана је и у току 2012. године. 
Настављено је успостављање нових и одржавање постојећих компоненти система обележавања на реци Сави. 

Ажуриране су пловидбене карте. Оне су на располагању корисницима пловних путева на интернет 

страници Дирекције за водне путеве, без накнаде. 

У оквиру редовних активности, Дирекција за водне путеве (у даљем тексту: Дирекција) завршила је у 

октобру годишњу кампању хидрографских мерења попречних профила међународних пловних путева (реке 

Дунав, Сава и Тиса). Извршено је редовно хидрографско мерење реке Дунава од Бездана до Гроцке, док је 

мерење профила на међусобном растојању од 200 м извршено од Бачке Паланке до Гроцке. Деонице које су 

предмет пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима на Дунаву у 

Србији”, који се финансира из програма ЕУ ИПА 2010, мерене су густим профилима на међусобном растојању од 

50 м. Извршено је и ванредно мерење сектора Апатин, редовно мерење евиденционих профила на реци Тиси, као 
и мерења у зонама зимовника. 

Током 2012. године обрађен је 221 предмет из области претпројектних услова, мишљења и сагласности за 

инвестиционе објекте и експлоатацију речног наноса. 
Настављен је рад на реализацији Пројекта имплементације речних информационих сервиса (РИС) на реци 

Дунав, финансираног из претприступних фондова Европске уније (програм ИПА 2007). Завршена је инсталација 

базних станица на реци Дунав, чиме је остварено 100 посто покривености 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 и интеграција целокупног система. Увођење РИС-а је проширено и на 

реку Саву. Процес имплементације РИС-а у Србији усклађен је с постојећим европским стандардима (РИС 
Директива Европске уније и препоруке Европске економске комисије Уједињених нација). То је предуслов за 

интегрисање међународних унутрашњих пловних путева у нашој земљи са европском пловидбеном мрежом, с 

посебним акцентом на европски Коридор VII (реку Дунав). 
Представници Дирекције наставили су учешће у раду стручних група у оквиру међународних 

организација, међуресорских радних група, као и билатералних радних група значајних за унутрашњу пловидбу. 

Настављен је процес унапређења сарадње с другим дунавским администрацијама за пловне путеве кроз 
имплементацију започетих пројеката, кофинансираних из Програма Европске уније за прекограничну сарадњу у  

југоисточној Европи. 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 

 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансира-

ња 

Износ 

остварења/извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Увођење нових 

информационих и 

комуникационих 

технологија и 

пружања нових 

услуга корисницима 

унутрашњих 

пловних путева 

Повећан број компоненти 

речних инфорамационих 

сервиса које су доступне 

корисницима; системом 

аутоматске 

идентификације 

покривено 100% тока реке 

Дунав кроз Србију  

01 

 

06 

 4.300.000  

RSD 

302.000.000 

RSD 

(3.020.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

1.1 Пројекат: 

Имплементација 

речних 

информационих 

сервиса у Републици 

Србији 

 (ИПА 2007)  

Успоставњени системи за: 

лоцирање и праћење 

бродова, електронско 

пријављивање путовања, 

израду и дистрибуцију 

електронских 

навигационих карата, 

међународну размену 

података у домену 

унутрашње пловидбе; 

опремлљени бродови 

државних органа опремом 

за речне информационе 

сервисе; опремњени 

објекти државних органа 

на копну опремом за речне 

информационе сервисе; 

спроведене обуке за 

представнике државних 

органа за коришћење 

система у оквиру речних 

информационих сервиса, 

започет програм опремања 

комерцијалних пловила 

опремом за РИС 

01 

 

06 

4.000.000  

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 

1.2 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путеве – 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) – 

имплементација 

пилот активности 

Припремљена 

документација за 

предвиђене пилот 

активности 

01 

 

06 

150.000  

RSD  

1.000.000  

RSD  

(10.000 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 

1.3 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта CO-

Припремљена студија о 

потенцијалној употреби 

РИС-а за управљање 

бродским отпадом 

01 

 

06 

150.000  

RSD  

1.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 
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WANDA 

(Конвенција о 

управљање бродским 

отпадом на Дунаву) - 

Анализа 

потенцијалне 

употребе речних 

информационих 

сервиса у управљању 

бродским отпадом 

(10.000 EUR) интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

2. Програм: 

Унапређена 

међународна 

сарадња у области 

унутрашњих 

пловних путева 

Унапређена сарадња 

између дунавских 

администрација за 

унутрашње пловне путеве; 

подигнут ниво стручне 

оспособљености кадрова, 

знања и искуства у 

области управљања 

унутрашњим пловним 

путевима 

01 

 

06 

7.000.000  

RSD  

2.000.000  

RSD  

(20.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

2.1 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путеве - 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) 

Унапређена сарадња са 

другим дунавским 

администрацијама; 

активно учешће 

представника Дирекције за 

водне путеве на 

састанцима у оквиру 

Пројекта 

01 

 

06 

2.500.000  

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 

2.2 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта CO-

WANDA 

(Конвенција о 

управљању бродским 

отпадом на Дунаву) 

Унапређена сарадња са 

другим дунавским 

администрацијама; 

представници Дирекције 

за водне путеве 

учествовали на 

састанцима у оквиру 

Пројекта 

01 

 

06 

100.000  

RSD 

500.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

2.3 Пројекат: 

Учешће у раду 

билатералних радних 

група које се баве 

унутрашњим 

пловних путевима 

Унапређена 

прекогранична сарадња на 

заједничким секторима 

реке Дунав са 

институцијама из 

Румуније и Хрватске, у 

домену одржавања 

унутрашњих пловних 

путева и усаглашавању 

електронских 

навигационих карата 

01 1.400.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

2.4 Пројекат: 

Учешће у раду 

експертских група у 

оквиру 

међународних 

организација које се 

баве унутрашњим 

пловних путевима 

Унапређена међународна 

сарадња кроз учешће у 

раду експертских група 

Дунавске комисије, 

Међународне комисије за 

слив реке Саве, UNECE-а, 

PIANC-a, ГИС форума 

Дунав 

01 2.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

2.5 Пројекат: 

Учешће у припреми 

и имплементацији 

Дунавске стратегије 

Представници Дирекције 

за водне путеве 

учествовали у раду 

Надзорног одбора и 

01 1.000.000  

RSD 

Национални 

програм за 

интеграцију 

Републике Србије у 
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ЕУ радних група у оквиру 

приоритетне област 1а – 

пловни путеви 

Европску унију 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

3 Програм: 

Одржавање и 

унапређење система 

обележавања 

међународних и 

међудржавних 

унутрашњих 

пловних путева у 

Републици Србији 

Целокупни токови река 

Дунав, Сава и Тиса кроз 

Републику Србију, у 

дужини од 963 км, 

одржавани и 

модернизовани, у складу 

са планом рада 

01 

 

06 

104.765.000 

RSD  

100.000 

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

3.1 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путеве - 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) - 

припрема апликације 

за ажурирање 

планова 

обележавања 

Припремљена и 

усаглашена документација 

за предвиђену пилот 

активност 

01 

 

06 

15.000  

RSD  

100.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

3.2 Пројекат: 

Одржавање и 

модернизација 

система 

обележавања 

пловног пута реке 

Дунав 

Припремљени годишњи 

планови обележавања 

(редовни и зимски); 

обалске и пловне ознаке 

постављене, у складу са 

променама у пловном 

путу; дотрајала 

пловидбена сигнализација 

замењена; систем 

обележавања 

модернизован применом 

нове генерације соларних 

лампи на целом току реке 

Дунав кроз Србију у 

дужини од 588 км 

01 82.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

3.3 Пројекат: 

Одржавање и 

модернизација 

система 

обележавања 

пловног пута реке 

Тисе у Србији 

Припремљени годишњи 

планови обележавања 

(редовни и зимски); 

обалске и пловне ознаке 

постављене, у складу са 

променама у пловном 

путу; дотрајала 

пловидбена сигнализација 

замењена; систем 

обележавања 

модернизован применом 

нове генерације соларних 

лампи на целом току реке 

Тисе кроз Србију у 

дужини од 164 км 

01 12.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 
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3.4 Пројекат: 

Успостављање 

недостајућих и 

одржавање 

постојећих 

компоненти система 

обележавања 

пловног пута реке 

Саве 

Наставњен рад на 

успостављању 

надзорништва Сремска 

Митровица, Започето 

успоставњање система 

обележавања пловног пута 

применом соларних лампи 

и поставњаљем знакова за 

регулисање пловидбе, 

ажурирана база података о 

пловидбеној 

сигнализацији на реци 

Сави 

01 10.750.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4 Програм: 

Праћење стања 

међународних и 

међудржавних 

унутрашњих 

пловних путева 

(Дунав, Сава и Тиса) 

Стање на међународним и 

међудржавним 

унутрашњим пловним 

путевима у дужини од 963 

км редовно праћено; 

наставњена припрема 

документације за 

хидротехничке радове на 

критичним секторима на 

реци Дунав 

01 

 

06 

53.360.000  

RSD 100.500.000 RSD 

(1.005.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4.1 Пројекат: 

Имплементација 

Пројекта: Припрема 

пројектне и 

тендерске 

документације за 

хидротехничке 

радове на критичним 

секторима на реци 

Дунав у Републици 

Србији (ИПА 2010, 

компонента I) 

Припремљења студија 

оправданости са идејним 

пројектима за све 

критичне секторе, 

развијени 2Д хидраулички 

и морфолошки модели за 

шест критичнихсектора, 

извршено вредновање и 

одабир најбољих идејних 

решења за разраду до 

нивоа главних пројеката, 

организовано шест 

састанака Форума 

заинтересованих страна 

пројекта 

01 

 

06 

 10.000.000  

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 

4.2 Пројекат: 

Имплементација 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путев – 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) – 

имплементација 

пилот активности 

Унапређена међународна 

сарадња кроз 

усаглашавање процедуре и 

методологије 

хидрографских мерења на 

заједничком сектору реке 

Дунав са Хрватском, 

Припремљена 

документација за 

предвиђену пилот 

активност 

01 

 

06 

 

60.000  

RSD  

500.000  

RSD  

(5.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4.3 Пројекат: 

Учешће у раду 

међуресорне радне 

групе за припрему 

Оперативног 

програма за 

еконосмки развој 

(ИПА компонента 

III) 

Припремљен Оперативни 

програм за економски 

развој, приоритетна оса 

транспорт; дефинисани 

приоритетни пројекти у 

оквиру мере унаређења 

унутрашњих пловних 

путева 

01 300.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4.4 Пројекат: 

Редовно праћење 

стања унутрашњих 

пловних путева у 

Републици Србији 

Стање на унутрашњим 

пловним путевима 

редовно праћено током 

целе године; израђена 

анализа пловног пута реке 

01 8.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 
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(Дунав, Сава и Тиса) 

у циљу 

правовременог 

реаговања на 

морфолошке 

промене које могу 

угрозити безбедност 

пловидбе 

Дунав; ажурирана база 

профила; ажуриране 

пловидбене карте Дунава, 

Саве и Тисе 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4.5 Пројекат: 

Вршење редовних 

годишњих 

хидрографских 

мерења на 

међународним и 

међудржавним 

унутрашњим 

пловним путевима у 

Републици Србији 

(Дунав, Сава и Тиса) 

Извршена планирана 

хидрографска мерења на 

рекама Дунав, Сава и Тиса 

01 31.000.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

4.6 Пројекат: 

Издавање пројектних 

услова, мишљења и 

сагласности у 

домену бегеровања и 

инвестиционих 

радова на 

унутрашњим 

пловних путевима 

Одговорено на свих 221 

поднетих захтева 

корисника у домену 

пројектних услова, 

мишљења и сагласности 

01 4.000.000  

RSD 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

5 Програм: 

Планирање и 

спровођење 

хидротехничких 

радова на 

унутрашњим 

пловним путевима 

Настављен рад на 

припреми планских 

докумената за започињање 

поправке хидротехничких 

грађевина 

01 

 

06 

11.060.000  

RSD  

400.000  

RSD  

(4.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

5.1 Пројекат: 

Имплементација 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путев – 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) – 

имплементација 

пилот активности 

Припремљен и спреман за 

имплементацију 

дугорочни план за 

оптимизацију процеса 

одржавања унутрашњих 

пловних путева у 

Републици Србији, 

настављен рад на 

припреми документаицје 

за пилот активност 

01 

 

06 

60.000  

RSD  

400.000  

RSD  

(4.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

5.2 Пројекат: 

Израда трогодишњег 

плана 

реконструкције 

најугроженијих 

хидротехничких 

грађевина на Дунаву 

и почетак њихове 

поправке 

Настављен рад на изради 

вишегодишњег плана 

реконструкције 

најугроженијих 

хидротехничких грађевина 

на Дунаву 

01 1.000.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

5.3 Пројекат: 

Спровођење 

систематског 

багеровања улаза у 

зимовнике и 

изражених 

Извршено багеровање на 

једном улазу у зимовник 

на међународном пловном 

путу 

01 10.000.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 
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критичних места у 

пловном путу 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

6 Програм: 

Одржавање пловила 

за хидрографска 

мерења, 

обележавање 

унутрашњих 

пловних путева и 

извођење 

хидротехничких 

радова 

Извршен ремонт два 

пловна објекта 

01 12.500.000 RSD Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7 Програм: 

Стручно 

усавршавање 

запослених, 

информисања 

јавности о раду и 

промоције 

унутрашњих 

пловних путева 

16 запослених похађало 10 

различитих обука; 

организовано седам 

радионица за 

заинтересоване стране 

пројеката; припремљена 

43 текста за дисеминацију; 

више од 50 институција 

којима се као 

заинтересованим странама 

достављају месечна 

обавештења 

01 

 

06 

7.080.000  

RSD, 

500.000  

RSD  

(5.000 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7.1 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта NEWADA 

(Мрежа дунавских 

администрација за 

пловне путеве) - 

реализација 

програма размене 

експерата са 

партнерима на 

пројекту 

Четири запослена 

Дирекције за водне путеве 

похађала једну обуку код 

других партнера на 

Пројекту (екологија) 

01 

 

06 

20.000  

RSD 

150.000  

RSD  

(1.500 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7.2 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта NEWADA 

дуо (Мрежа 

дунавских 

администрација за 

пловне путев – 

оријентација ка 

подацима и 

корисницима) - 

комуникација са 

заинтересованим 

странама Пројекта 

Припремљен усаглашени 

план активности 

дунавских администрација 

за пловне путеве у области 

односа са јавношћу; 

заинтересоване стране 

пројекта обавештене о 

резултатима Пројекта 

01 

 

06 

10.000  

RSD  

50.000  

RSD  

(500 EUR) 

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7.3 Пројекат: 

Имплементација 

међународног 

Пројекта WANDA 

(Управљање 

бродским отпадом на 

Дунаву) - 

комуникација са 

заинтересованим 

странама Пројекта 

Организована радионица 

за заинтересоване стране 

Пројекта Пројекта 

(завршна радионица); 

заинтересоване стране 

Пројекта обавештене о 

резултатима Пројекта 

01 

 

06 

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 

7.4 Пројекат: 

Стручно 

усавршавање 

Унапређен стручни 

капацитет запослених у 

Дирекцији за водне путеве 

01 1.500.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 



 

 494 

запослених кроз 

програм обука које 

организује Служба за 

управљање 

кадровима 

Републике Србије 

кроз похађане обуке (12 

запослених похађало 10 

различитих обука) 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7.5 Пројекат: 

Стручно 

усавршавање 

запослених кроз 

програм посебних 

обука 

Унапређен стручни 

капацитет запослених у 

Дирекцији за водне путеве 

кроз похађане обуке (пет 

запослена похађало две 

различите обуке) 

01 500.000  

RSD  

Стратегија развоја 

железничког, 

друмског, водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици Србији 

од 2008. до 2015. 

године 

7.6 Пројекат: 

Информисање 

јавности о раду 

Дирекције за водне 

путеве 

Јавност правовремено 

обавештавана о 

активностима и 

резултатима рада 

Дирекције за водне путеве 

(интернет презентација 

редовно ажурирана, 

припремљено 43 текстова 

за дисеминацију; више од 

50 институција којима се 

као заинтересованим 

странама достављају 

месечна обавештења) 

01 5.000.000  

RSD 

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 

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2. Директор Предраг Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 99. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), 

Управа за јавне набавке обавља послове који се односе на: учешће у припреми прописа 

у области јавних набавки; пружање саветодавне помоћи услуга наручиоцима и 

понуђачима; праћење поступка јавне набавке; подношење захтева за заштиту права у 

случају повреде јавног интереса; обавештавање органа надлежног за послове ревизије 

јавних средстава, буџетске инспекције и других органа надлежних за покретање 

прекршајног поступка о неправилностима у спровођењу поступака јавних набавки и 

достављању извештаја о јавним набавкама која утврди приликом обављања послова за 

које је надлежна; издавање сертификата службеницима за јавне набавке, као и вођење 

регистра службеника за јавне набавке којима су издати сертификати; објављивање и 
дистрибуција одговарајуће стручне литературе; припремање модела одлука и других 

аката које наручилац доноси у поступцима јавне набавке; прикупљање информација о 

јавним набавкама у другим државама; прикупљање статистичких и других података о 

спроведеним поступцима, закључени, уговорима о јавним набавкама и о ефикасности 

система јавних набавки у целини; формирање и одржавање Портала јавних набавки 

ради унапређења опште информисаности наручилаца и понуђача; сарадњу са страним 

институцијама и стручњацима у области јавних набавки; сарадњу са другим државним 

органима и организацијама, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и 

органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; други послови у складу са 
законом. Управа за јавне набавке је дужна да најкасније до 31. маја текуће године 

доставља Влади извештај о јавним набавкама у претходној години, са предлогом мера. 

 

 

Од јула до децембра 2012. године Управа за јавне набавке (у даљем тексту: Управа) примила је 417 
извештаја наручилаца, који су, према члану 24. став 4. Закона о јавним набавкама, у обавези да их достављају. 

Наведени извештаји односе се на преговарачке поступке који су спроведени због постојања изузетне хитности, 

проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима.  

              Од 417 достављених извештаја, Управа је утврдила неправилности у 20 поступака. Укупна вредност робе 

и услуга које су предмет наведених поступака износи 319.256.706,48 динара.  

 Уочене неправилности су: 

- непостојање законског основа (разлога хитности) за спровођење преговарачког поступка без 

објављивања јавног позива; наручилац је себе својим поступањем довео у немогућност спровођења редовног 

(отвореног) поступка;  

      - необезбеђивање ефективне конкуренције између понуђача, што је у супротности с начелима јавних 
набавки, односно позивање само једног, тачно одређеног понуђача; 

      - одуговлачење поступка, одлука о избору најповољније понуде доноси се у року од 15 до 20 дана након 

отварања понуда (овај рок није прописан Законом, али имајући у виду да је у питању хитан поступак, 
наручилац мора брзо реаговати и донети одлуку о избору у што краћем времену након отварања понуда). 

О уоченим неправилностима, Управа је обавестила надлежне органе: 

    - орган који врши надзор над пословањем наручиоца; 

    - Министарство финансија - Сектор за буџетску инспекцију и ревизију; 

    - Државну ревизорску институцију. 

Обављено је око 2.700 телефонских консултација и одржано више од 30 састанака.  

Управа је примила око 320 пријава за полагање испита за службеника за јавне набавке. Одржано је 10 испитних 

термина. Полагала су 352 кандидата, а испит је положило 200 кандидата.   

У периоду од јула до децембра 2012. године на Порталу јавних набавки објављено je 24.619 огласа, од 
чега су 9.162 јавна позива, 1.740 обавештења о избору најповољније понуде у преговарачном поступку без објаве 

јавног позива, 11.258 обавештења о закљученим уговорима,  а остало су други огласи. Регистрована су 502 

наручиoца и објављено je 145 одлука Републичке комисије за заштиту права. Процењује се да је остварена 
директна уштеда јавних средстава од најмање пет милиона евра, захваљујући увођењу бесплатног оглашавања на 

Порталу уместо комерцијалног оглашавања у дневним новинама. 
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Кључне предности Портала су: 

  -  сви огласи о јавним набавкама, као и остале релевантне информације (конкурсна документација, 

квартални извештаји наручилаца, одлуке Републичке комисије за заштиту права) налазе се  на једном месту и 

свима су лако доступни; 
  - оглашавање и претрага садржаја су бесплатни, чиме се повећава транспарентност, економичност и 

ефикасност поступака јавних набавки.  

У оквиру Твининг пројекта Европске уније „Јачање јавних набавки у Србији”, који је трајао до 3. 
децембра  2012. године, припремљени су следећи документи: 

       -  препоруке за вођење дијалога и преговарање с понуђачима (на основу искустава данског твининг-

партнера о преговарању с понуђачима, без угрожавања принципа транспарентности и једнаког третмана, 

дефинисане су препоруке, које би се могле   користити приликом преговарачког поступка и поступка 

конкурентског дијалога); 

     -  препоруке за унапређење корисничког сервиса Управе (сугерише се унапређење корисничког сервиса 

увођењем додатних опција, нпр. консултације имејлом, како би консултације које даје Управа биле квалитетније 

и на вишем нивоу); 

- препоруке за унапређење организације служби за јавне набавке на локалном нивоу (локалним 

самоуправама стављају се на располагање организациони модели за унапређење организационе структуре служби 
за јавне набавке на локалном нивоу); 

     -   препоруке за коришћење показатеља  успешности у јавним набавкама (формулишу се конкретни 

показатељи који могу помоћи наручиоцима да изврше самопроцену активности у  јавним набавкама); 

     -  препоруке за поступање са извештајима Управе у вези са спровођењем јавних    набавки по хитности 

(анализира се начин обраде извештаја, ако је у питању спровођење преговарачког поступка по хитности, нпр. у 

случају елементарних непогода, и дају препоруке за унапређење процеса); 

- анализа сврсисходности у јавним набавкама (дају се препоруке о начину мерења сврсисходности јавних 

набавки кроз сугестије о квалитету и учесталости набавки); 

     -  препоруке за дефинисање нове организационе структуре Управе (дају се предлози за нови организациони 
модел Управе, у складу с проширеним надлежностима које произилазе из новоусвојеног Закона о јавним 

набавкама. 

  Управа је,  ради информисања, 29. марта 2012. године, упутила Влади редовне годишње извештаје: 
       - Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за 2011. годину, с предлогом мера, на основу члана 

99. став 2. Закона о јавним набавкама, 

       - Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима јавних набавки у 
Републици Србији за 2011. годину, на основу члана 96. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм: 

Праћење поступака 

јавних набавки 

Смањен број нерегуларности у 

спровођењу поступака јавних 

набавки 

01 12.900.000 

RSD 

/ 

2.  Програм: 

Унапређење система 

јавних набавки 

Унапређен систем јавних 

набавки у складу са 

стандардима ЕУ 

01 23.128.000 

RSD 

/ 

3.  Програм: 

Унапређења послова 

јавних набавки 

Смањен број појединачних 

саветодавних активности 

01 25.143.000 

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 2012. години реализовао активности из 

делокруга Завода које се односе се на: праћење сеизмичке активности у Републици Србији и региону, 
објављивање прикупљених и обрађених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама, наставак 

модернизације сеизмолошке службе, реализацију планираних програма и пројеката, учествовање у међународној 

размени сеизмолошких података и сарадњи на регионалним сеизмолошким пројектима. 

 Сеизмички мониторинг је једна од најзначајнијих осматрачких инфраструктура у Републици Србији. За 

неколико минута може пружити правовремене информације о локацији и јачини земљотреса, на основу чега се 

даje претпостављени интензитет на терену који је захваћен земљотресом. Ове информације су од критичног 

значаја за ефикасан одговор у управљању у кризним ситуацијама након земљотреса, нарочито ако се догоди у 

урбаним подручјима. Информација о сеизмичности, нивоу и вероватноћи сеизмичког хазарда, који се може 

очекивати на било ком месту услед дејства будућих земљотреса, директно зависи од података сеизмичког  

мониторинга. Он представља основу за израду грађевинских кодова, а регистрације убрзања јаких земљотреса на 
тлу и објектима у близини извора јаких земљотреса су од суштинског значаја за безбедно и економично 

пројектовање капиталних објеката у регионима са израженим сеизмичким хазардом. Сеизмички мониторинг 

представља централно место где је могуће остварити образовање јавности о земљотресима и опасностима од 
земљотреса. Поуздан - обезбеђује брзу информацију о месту и јачини  земљотреса, на основу чега се предузимају 

неопходне активности на смањењу непосредних последица на људе и објекте. 

Сеизмолошки мониторинг у Републици Србији у свом саставу има два конвенционална типа 

сеизмолошких мрежа:  

-  мрежу сеизмолошких станица: 

-  мрежу акцелерографских станица. 

Мрежа сеизмолошких станица је у 2012. години регистровала 84.588 записа из света, региона и с територије 

Републике Србије. На 21. сеизмолошкој станици националне сеизмолошке мреже регистровано је:  

 - 12.991 запис који се односи  на телесеизме; 
       -  55.617 записа који се односе на  регионалне и локалне земљотресе; 

 - 15.980 записа који се односе  на експлозије. 

Укупно је са 84.588 записа лоцирано 4.433 активности: 
       -  3.480 земљотреса; 

       - 953 експлозије у рудницима или каменоломима, минирања, нуклеарне експлозије. 
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Расподела израчунатих магнитуда за наведене земљотресе кретала се од 0.1 до 3.6 јединица Рихтерове 

скале на територији Републике Србије, до магнитуде од 6.2 јединице за земљотрес у региону (Италија). 

Магнитуде далеких земљотреса (телесеизама) су биле знатно веће и нису одређиване на станицама у Републици 

Србији. Магнитуде минирања су се кретале  од 0.1 до 2.4.   
Од  3.480 лоцираних земљотреса:  

 - 1.603 је у ближем региону;  

 - 1.877 је  на територији Републике Србије.  
Од 3.480 активности које нису тектонског порекла (експлозијe у рудницима и каменоломима, минирања, 

нуклеарне експлозије) лоцирано је:  

 - 559 експлозија на територији Републике Србије; 

 - 394 експлозије у региону (134 Република Бугарска, четири БЈР Македонија, 105 Босна и Херцеговина и 151 

остале земље у окружењу). 

 

Сеизмичка активност на територији Републике Србије  у 2012. години у односу на 2011. годину била је на 

приближно истом нивоу у погледу степена интензитета и магнитуде, мада је регистрован и лоциран мањи број 

земљотреса у односу на претходну годину.  

Од земљотреса који су се могли осетити на територији Републике Србије, а лоцирани су у Републици 
Србији или ближем окружењу издвајамо: 

  - 11 земљотреса с максималним интензитетима од  IV степена МСК скале. Од овог броја, шест земљотреса 

са епицентрима на територији Републике Србије имало је магнитуде од 3.0 до 3.6
 
јединица Рихтерове скале, 

што представља сеизмичку активност на приближно истом нивоу као и у 2011. години. Највиша регистрована 

магнитуда је износилa 3.6 јединица Рихтерове скале на подручју Велике Плане. Ови земљотреси су чулно 

регистровани, али нису изазвали материјалне штете. Лоцирани су на епицентралним подручјима: Гаџин Хан, 

Велика Плана, Сјеница, Мионица, Кучево, Параћин и Копаоник; 

   - 29 земљотреса с магнитудама М>=2.3  и претпостављеним интензитетима од  III
  
степена МСК скале. 

У ближем окружењу, најинтензивнија сеизмичка активност забележена је на подручју југоисточне  
Бугарске (Перник, Мw 5.7) и на подручју Босне и Херцеговине (Зеница, Мw 4.5). Из света и ближег региона 

регистрована су 22 земљотреса, с људским жртвама, клизиштима и материјалним губицима. Дефинисани су 

механизми жаришта 36 земљотреса, који су приказани нумерички и графички у оквиру зона. 
 Акцелерографску мрежу тренутно чини 47 уређаја за регистровање убрзања осциловања. Ови подаци су 

значајни за процес асеизмичког пројектовања, просторног планирања и грађења нових објеката на територији 

Републике Србије. Значајни су за потребе утврђивања степена сеизмичког хазарда и очекиваног нивоа 
сеизмичког ризика. Акцелерографску мрежу чине сензори с ниском осетљивошћу (акцелерометри), чији су 

записи значајни за утврђивање параметара осциловања тла и објеката при дејству јаких земљотреса. Сви 

акцелерометри, осим акцелерометра ЕТНА на брани Радојња, раде и могу  регистровати јаке земљотресе. Таквих 

земљотреса није било у 2012. години. Регистрован је известан број слабих земљотреса (који нису релевантни за 

изучавање), као и велики број записа који потичу од сметњи (укупно 108). 

Модернизација сеизмолошке службе у 2012. године одвијала се у правцу проширења Националне 

сеизмолошке и Националне акцелерографске мреже, унапређења сеизмолошке инфраструктуре, побољшања 

квалитета регистровања и анализе сеизмолошких података, побољшања преноса сигнала са станица које 

сачињавају мрежу и јачања капацитета запослених.  
Национална сеизмолошка мрежа је проширена у 2012. години за три нове станице. Инсталиране су 

краткопериодичне сеизмолошке станице на локацијама  Борско језеро, Суботица и Ковин. Национална 

акцелерографска мрежа је проширена за две станице. На станици у Текеришу и Овчар Бањи инсталирани су 
акцелерографи типа ЕТНА. На сеизмолошкој станици Бован инсталиран је широкопојасни унапређени 

сеизмометар типа ПББ200. Инсталирањем ових сензора омогућено је брзо дефинисање могућих ефеката јаких 

земљотреса на објекте и обавештавање надлежних служби. Истовремено, побољшана је просторна прекривеност 

Националне сеизмолошке и акцелерографске мреже и омогућено прецизније лоцирање слабих земљотреса у 

западној Србији и Војводини. 

 На станици Босилеград извршена је дислокација и изграђен нови шахт за смештај инструмената. Тиме је 

значајно смањен утицај амбијенталних сметњи на мерну опрему на овој локацији. Аквизициони рачунари на 

станицама Босилеград и Барје замењени су новим поузданијим индустријским рачунарима на 12V. Тиме је 

подигнут квалитет регистрација, тачност аутоматских локација регистрованих земљотреса, као и поузданост у 

функционисању самих станица. 
У паралелном сеизмолошком центру на Дивчибарама захваљујући новом интернет прикључку преко 

АДСЛ линије, унапређен је рад и олакшана размена података. На станицама у Новом Пазару, Борском језеру, 

Ковину и Текеришу успостављена је интернет конекција чиме су ове станице повезане у реалном времену са 

сеизмолошким центром у Београду и паралелним сеизмолошким центром на Дивчибарама. 
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 У 2012. години унапређене су процедуре и скриптови за ажурирање каталога и веб страна из програма за 

анализу. Започет је рад на успостављању аутоматског макросеизмичког упитника преко веб портала и на 

креирању аутоматски генерисане карте епицентара за текући месец и карте епицентара за претходни период.  

Набављена су два нова сервера: један је постављен као замена домен сервера у Заводу, а други се 
припрема као замена за главни аквизициони рачунар за прикупљање података. То је утицало на оптимално 

функционисање сеизмолошке мреже и смањење броја кварова и интервенција за 10 процената. 

Завод је реализовао следеће програмске активности: 
    - учешће у радионици „Национални план реаговања у ванредним ситуацијама”, која је одржана од 27. до 

29. марта 2012. године у Београду; 

    -  учешће на семинару „Управљање у ванредним ситуацијама као последица природних катастрофа” - 

Изградња међурегионалне сарадње земаља југоисточне Европе, који је одржан 7. и 8. марта 2012. године у 

Београду; 

     - учешће на четири састанка Радне групе за сарадњу у оквиру пројекта „Национална инфраструктура 

геопросторних података”, који су одржани у Београду, 13. марта, 16. маја, 19. јула и 9. новембра 2012. године; 

     - учешће једног извршиоца у „38. радионици међународне школе за геофизику”, која је одржана од 26. до 

29. маја 2012 године, на Сицилији, Италија; 

     -  учешће у интервјуу за потребе израде Студије о родној равноправности и система за смањење ризика од 
катастрофа и опоравак од катастрофа у Србији, и на округлом столу у Народној скупштини Републике 

Србије, 12. октобра 2012; 

     -  учешће два извршиоца у радионици „Сеизмолошка мрежа и акцелерографска мрежа”, која је одржана од 

11. до 14. новембра 2012. године, у  Истанбулу, Турска; 

    -  учешће на семинару „Смањење ризика од катастрофа и опоравак система у Србији”, UNDP, који је 

одржан у Београду, 12. новембра 2012. године. 
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Резултат 

Шифра 
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финансирања 
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остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм:  

Систематско 

регистровање, 

прикупљање, 

анализирање и 

проучавање сеизмичких 

и сеизмотектонских 

појава 

Извршено систематско 

регистровање, прикупљање, 

анализирање и проучавање 

сеизмичких и сеизмотектонских 

појава 

01 

 

04 

19.950.000 

RSD  

2.600.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

1.1 Пројекат: 

Изучавање 

сеизмичности Републике 

Србије за 2012. годину 

Регистровано 84.588 

сеизмограма из света и региона; 

лоцирано 3.480 земљотреса у 

региону, од тога 1.877 је 

лоцирано на територији 

Републике Србије; лоцирано 394 

експлозија у региону и 559 на 

територији Републике Србије; 

израђено 12 месечних билтена и 

каталог лоцираних земљотреса; 

извршена статистичка  обрада и 

сеизмотектонска интерпретација 

01 15.550.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

1.2  Пројекат: 

Изучавање јаких 

земљотреса на 

територији Републике 

Србије за 2012. годину 

Прегледани 5.040 записа са 47 

уређаја за регистровање 

осциловања при дејству јаких 

земљотреса постављених на 36  

мерних места на територији 

Републике Србије; није било 

регистрованих акцелерација 

земљотреса   који су имали 

интензитет већи од пет степени 

01 4.400.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
МСК-64 скале, који би били од 

значаја за процену сеизмичког 

хазарда и земљотресно 

инжењерство. Регистровано је 

108 слабих земљотреса (који 

нису релевантни за изучавање) 

1.3 Пројекат: 

Изучавање индуковане 

сеизмичности у 

подручју акумулације за 

преградна места: 

Ђердап,Завој,Бајина 

Башта, Барје 

Анализирана просторна 

дистрибуција регистрованих 

земљотреса и корелација са 

активним сеизмотектонским 

структурама и режимом воде у 

акумулацијама; израђени 

извештаји а у случајевима 

повећане сеизмичности 

извршено извештавање 

надлежних 

04 2.600.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

2. Програм: 

Одржавање мреже 

сеизмолошких и 

акцелерографских 

станица 

Оптимално функционисање 

Националне сеизмолошке и 

Националне акцелерографске 

мреже 

01 1.900.000 

RSD 

 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

2.1 Пројекат: 

Постављање нових 

станица и модернизација 

преноса података са 

сеизмолошких станица у 

региону: Бор, Суботица, 

Ковин и Босилеград 

(релокација) 

Проширена постојећа 

Национална сеизмолошка мрежа 

за три  станице; 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 Бугарском, 

Македонијом, Мађарском и 

Хрватском  као и на простору 

читаве 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). 

01 400.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

2.2 Пројекат: 

Набавка нових 

широкопојасних 

сеизмометара 

Квалитетнија регистрација, 

смањен број регистрованих 

сметњи, испоштован европски 

сеизмолошки стандард 

01 1.500.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

3. Програм: 

Израда сеизмолошких 

карата 

Израђена сеизмолошка карта 01 1.000.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 



 

 501 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
3.1 Пројекат: 

Иновирана карта 

сеизмичког зонирања 

Републике Србије 

Израђена Иновирана карта 

сеизмичког зонирања по 

параметру убрзања на којој су 

издвојене зоне хомогене по 

сеизмолошким и геолошким 

својствима  

01 1.000.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

4 Програм: 

Учешће у изради и 

усавршавању прописа за 

сеизмичко пројектовање 

Извршено прилагођавање наших 

техничких прописа Европским 

нормама-Еврокодовима (EN 

1998 из 2004.године) 

01 1.200.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

4.1 Пројекат: 

Израда Основа за 

доношење  националних 

параметара за локално 

тло 

Унапређени стандарди за 

дефинисање инжењерско 

сеизмолошких подлога за 

пројектовање и грађење 

сеизмички отпорних 

конструкција 

01 1.200.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

5. Програм:  

Израда сеизмолошких  

предлога за доношење  

планова заштите од 

земљотреса 

Подигнут општи ниво 

информисаности; ојачани 

институционални капацитети и 

сарадња са партнерским 

организацијама из система 

цивилне заштите; омогућено 

слање аутоматске поруке 

електронском поштом; 

организоване едукативне 

презентације и стручни скупови 

01 

 

05 

2.200.000 

RSD 

2.480.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

5.1 Пројекат: 

Информисање 

заинтересованих органа 

и организација за 

коришћење 

сеизмолошких података 

Подигнут општи ниво 

информисаности; ојачани 

институционални капацитети и 

сарадња са партнерским 

организацијама из система 

цивилне заштите; омогућено 

слање аутоматске поруке е-mail-

ом и СМС поруком; 

организоване едукативне 

презентације и стручни скупови 

01 300.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

5.2 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.годine на 

1. фебруар 2013. годine. 

Радови који се 

финансирају из буџета 

започети су у 2012. 

годini 

Израђенo 67стручних 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 Веб 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 

01 

 

05 

900.000 

RSD 

2.480.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Завода преко интернет портала 

Завода; формирана јединствена 

база просторних података у 

надлежности Завода са 

комплетном историјом промене; 

обученост корисника 

јединствене базе за издавање 

електронских сеизмолошких 

услова 

5.3 Пројекат: 

Израда инжењерско-

геолошких услова за 

потребе сценарија 

земљотреса за градове 

Краљево, Крагујевац, 

Горњи Милановац и 

Чачак 

Израђени инжењерско-

геолошких услови за потребе 

сценарија земљотреса за градове 

Краљево, Крагујевац, Горњи 

Милановац и Чачак 

01 1.000.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

6. Програм: 

Вођење и објављивање 

сеизмолошке 

документације 

Успостављена база 

регистрованих акцелерограма са 

територије Републике Србије на 

интернет презентацији Завода за 

претраживање, преузимање, 

динамичку анализу и 

моделирање понашања зграда за 

време дејства земљотреса; 

подигнут ниво и унапређено 

информисање и пружање 

адекватне, тачне и правовремене 

информације јавности путем 

интернет презентације о 

догођеним земљотресима 

01 1.200.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

6.1 Пројекат: 

Унапређење Web-

презентације 

Подигнут ниво и унапређено 

информисање и пружање 

адекватне, тачне и правовремене 

информације јавности путем 

интернет презентације о 

догођеним земљотресима 

01 300.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

6.2 Пројекат: 

Учешће у пројекту 

геопортала ГеоСрбија  

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 50.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

6.3 Пројекат: 

Аутоматска 

дисеминација 

информација о локацији 

осећених земљотреса 

Успостављен аутоматски систем 

за дисеминацију информација о 

локацији осећених земљотреса 

за потребе Сектора за ванредне 

ситуације, медије и грађане 

01 400.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

6.4 Пројекат: 

Учешће у раду 

Пројектног тима 

географског 

информационог система 

града Београда – 

Дефинисана правила везана за 

просторне податке на нивоу 

града; израђен предлог 

хармонизованих сетова 

инфраструктурних података и 

сервиса у скалду са европским 

01 450.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
БЕОГИС стандардима 

7. Програм: 

Учествовање у 

међународној размени и 

сарадња на регионалним 

сеизмолошким 

пројектима 

Развијена регионална сарадња и 

трансфер знања у оба смера 

 

01 

 

05 

100.000 

RSD 

2.400.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

7.1 Пројекат: 

Унапређење 

хармонизованих карата 

сеизмичког хазарда 

земаља западног 

Балкана 

Нов, комплетан каталог 

земљотреса у региону; 

акцелерографска база података 

компатибилна са 

интернационалним 

стандардима; ажурирана Карта 

хазарда за земље Западног 

Балкана 

05 2.400.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

7.2 Пројекат: 

Унапређење сарадње 

сеизмолошких служби 

Републике Србије и 

Републике Српске 

Успостављање рада заједничке 

станице у Бочцу; тачније 

лоцирање слабих земљотреса у 

граничном подручју Републике 

Србије 

01 100.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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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 административно-техничке послове за потребе Комисије за нестала лица 

коју образује Влада, и: води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним 

сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. 

године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године; води 

евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним 

остацима из појединачних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о 

којима води службене евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, 

идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих 

лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе – уколико се ради о 

прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата 

судске медицине или тимова експерата одговарајућих установа за судску медицину, 
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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. 

 

 
Крајем 2012. године, у Републици Србији налазило се 66.408 избеглица са потврђеним статусом и 209.112 

регистрованих интерно расељених лица са Косова и Метохије.  

Комесаријат за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), у складу са надлежностима 
утврђеним Законом о избеглицама, обезбеђује збрињавање и пружа помоћ у интеграцији и повратку избеглица.  

У складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период 

од 2011. до 2014. године, Комесаријат пружа подршку у побољшању животних услова интерно расељним лицимa 
са Косова и Метохије. 

У току 2012. године, 2.717 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и 

личну карту Републике Србије), а 28 избеглица је евидентирано да су се вратили у земљу порекла. 

Затворено је осам колективних центара. За сва лица из тих центара обезбеђена су адекватна решења у 

складу са њиховим потребама.У Републици функционишу 33 колективна центра, од чега је 13 на територији 

Косова и Метохије. Nа смештају се налази 2.697 лица, и то: 507 избеглица и 2.190 интерно расељених лица. 
Планира  се наставак постепеног затварања колективних центара, у складу са обезбеђеним средствима за 

реализацују пројеката који прате затварање колективних центара, и то кроз пројекте: куповина кућа са 

окућницом, помоћ у грађевинском материјалу, изградња монтажних кућа, смештај у објекте за социјално 
становање у заштићеним условима, смештај у установе социјалне заштите и једнократна помоћ у роби и новцу за 

излазак из колективног центра у приватни смештај. Лицима, којима предложени програми помоћи не решава 

питање даљег смештаја и збрињавања нуди се прелазак у друге колективне центре. 
Стамбена комисија Комесаријата је 12. јула и 23. септембра 2012. године, расписала јавне позиве за 

решавање стамбених потреба избеглица, за давање у закуп на одређено време, са могућношћу куповине, 100 

стамбених јединица у 18 општина/градова у Републици Србији, по којима су поступци у току. 

 Kомесаријат се и даље сусреће са проблемом непризнатих колективних центара и нехигијенских насеља,  

којих има око 50, са око 1.200 лица.  

 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. Од 295 лица, за које 

Комесаријат делимично или у потпуности сноси трошкове, обухваћено је 106 лица којима је омогућен пуни 

приступ правима у социјалној заштити и побољшање квалитета интеграције у локалној средини, што ће бити 
настављено и током 2013. године. Реализован је смештај за 15 лица.    

 У оквиру пројекта подршке локалним самоуправама, пружена је подршка у изради нових и измени и 

допуни постојећих локалних акционих планова, како би поред постојећих категорија лица, били обухваћени и 

повратници по основу споразума о реадмисији.  

Из буџета Комесаријата за подршку у спровођењу локалних акционих планова,  кроз финансирање 

активности у 99 општина/градова, обезбеђена су средства за помоћ у грађевинском материјалу породицама 

избеглих и интерно расељених лица, помоћ у доходовним активностима ради економског оснаживања и 
осамостаљивања ових породица, као и помоћ породицама избеглих лица у откупу сеоских кућа са окућницом. У 

2013. године наставиће се активности на реализацији програма ИПА за 2011. годину, који се спроводе од 2012. 

године.  
 Настављено је са активностима на реализацији кредита Развојне банке Савета Европе за решавање 

стамбеног питања избеглих лица, који је предвиђен Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог 

између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе („Службени гласник РС”, број 98/08). Након 

потписивања Уговора о управљању пројектом изградње станова из средстава Банке за развој Савета Европе 

„Пројекат трајне интеграције избеглица у Србији“ између Министарства финансија, Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о. и Комесаријата, закључен је и Уговор о пројектовању и извођењу радова између Грађевинске 

дирекције Србије д.о.о. и КОТО д.о.о, Београд.     

Комесаријат је заједно са Министарством унутрашњих послова конкурисао за ИПА средства из буџета 

Европске уније, за унапређење система азила у Републици Србији.  
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После потписивања Заједничке министарске декларације 7. новембра 2011. године у Београду,  у складу 

са постигнутим договором, 24. априла 2012. године, у Сарајеву, одржана је донаторска конференција у циљу 

обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању 

стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. Током донаторске конференције одржане на високом 
радном нивоу, уз присуство министара спољних послова земаља учесница регионалног процеса и високих 

представника међународне заједнице, обезбеђено је око 300 милиона евра за решавање стамбеног питања 27.000 

породица у Републици Србији, Босни и Херцеговини, Републици Хрватској и Црној Гори. У предстојећем 
периоду очекује  се прикупљање преосталих средстава потребних за спровођење Регионалног програма вредног 

583 милиона евра. Вредност регионалног пројекта Републике Србије износи 335 милиона евра, којим средствима 

би требало да буде обезбеђено решавање стамбеног питања 16.780 најугроженијих избегличких породица. 

 На основу Стратегије за управљање миграцијама и у складу са Одлуком о оснивању Координационог тела 

за праћење и управљање миграцијама („Службени гласник РС“, број 13/09) Комесаријат је предузео активности 

потребне да се у надлежним министарствима и посебним организацијама одреде лица која ће чинити мрежу 

службеника одговорних за праћење спровођења Стратегије, подршку раду Координационог тела за праћење и 

управљање миграцијама и координацију са осталим министарствима. Сва министарства и посебне организације, 

који су  предвиђени Стратегијом, одредили су ове службенике. 

Кроз Центре за азил прошло  је 1.548 лица, од тога 1.185  одраслих лица, 311 малолетника, са пратњом 
родитеља, и 52 малолетника без пратње родитеља. Субсидијарну заштуту добила су три лица, један Египћанин и 

двоје Либијаца.  

На основу Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији („Службени гласник 

РС“, број 15/09) и Акционог плана за спровођење Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о 

реадмисији за период  од 2011. до 2012. године, Комесаријат за избеглице и миграције наставља са 

координирањем и организовањем примарног прихвата, остваривањем сарадње са локалним заједницама, 

спровођењем информисања, ажурирањем базе података, организовањем обука свих актера који раде са овом 

категоријом лица на локалном нивоу, због стварања услова успешне реинтеграције повратника, превенцијом 

трговине људима и развијању принципа позитивне дискриминације, све са циљем пружања помоћи у 
реинтеграцији и смањивања трендова секундарне миграције. 

Настављено је  спровођење пројекта „Подршка у реализацији Стратегије за реинтеграцију повратника по 

основу Споразума о реадмисији“, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу и Влада Кнежевине 
Лихтенштајн. Подршка локалним самоуправма у интеграцији повратника, по основу споразума о реадмисији, се 

реализује ажурирањем базе података о повратницима, у склошу чега је израђено и дистрибуирано преко 2.000 

информатора за повратнике, на ромском језику. 
У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду у 2012. години је евидентирано 

2.107 повратника, од тога 1.277 пунолетних  и  830 малолетних лица.  

Комесаријат је наставио да води управне поступке и решава у првом степену у предметима признавања и 

престанка статуса избеглице. Такође, води евиденције за интерно расељена лица са Косова и Метохије и издаје 

им легитимације о статусу расељеног лица.  

Обављени су редовни послови информатичке и статистичке обраде података, као и активности на 

адаптацији и унапређивању електронске базе и евиденције избеглица и интерно расељених лица. 

 Заведено је 26.606, експедовано 12.193 и архивирано  5.038 предмета.  

 Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, („Службени гласник РС“, број 93/12), у разделу 48 - 
Комесаријату је одобрено 1.628.026.993 динара и Решењем о распореду средстава текуће буџетске резерве 

3.404.912 динара, од чега је извршено 93,43%. 

 Настављена је успешна сарадња са Републичким јавним правобранилаштвом, као заступником 
Комесаријата у судским и управним поступцима,  ради остваривања имовинских права и интереса. 

Настављено је пружање помоћи владиним и невладиним организацијама 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 и 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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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закон о управљању 

миграцијама 

Уређује  се управљање 

миграцијама, начела, орган 

надлежан за управљање 

миграцијама и јединствен 

систем прикупљања и размене 

података у области управљања 

миграцијама 

Народна 

скупштина  

усвојила 

        107/12 

    9 новембар 

Стратегија за 

управљање 

миграцијама и 

Акциони план 

за спровођење 

Стратегије за 

управљање 

миграцијама за 

период од 2011. 

до 2012. године  

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

Бр. 

I II III IV V 
1.  Одлука о измени и 

допуни Одлуке о 

образовању Комисије за 

нестала лица 

Члан  33. став. 2. и 3. 

Закона  o Влади 

("Службени гласни 

РС", бр. 55/05, 71/05 

– исправка  101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Образовано тело  чији ће 

задатак бити праћење и 

координирање процеса 

трајне интеграције 

избеглица, са посебним 

освртом на решавање 

стамбеног питања избеглица 

и чланова њихових породица 

кроз имплементацију 

Регионалног програма за 

трајна решења избеглица на 

западном Балкану 

108/12 

13 новембар 

/ 

2.  Закључак:                                  

05 број: 021-7762/2012            

од 8. новембра 

Члан 43. став 3. 

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 о раду 

Комисије за нестала лица са 

прегледом активности, за 

период од 1. јануара до 30 

јуна 2012. године 

          / / 

3. Закључак:                              

05 број: 119-8322/2012            

од  28. новембра                       

Члан 43. став 3. 

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 документ 

Миграциони профил 

Републике Србије за 2011. 

годину 

         / Стратегија за 

управљање 

миграцијама 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Пројекат:             

Подршка интерно 

расељеним лицима која 

живе у колективним 

центрима или приватном 

смештају у Србији 

Додељено 77 пакета грађевинског 

материјала за завршетак започетог 

стамбеног објекта; откупљено  45 

сеоских домаћинство; додељено  

54 пакета за подршку у развоју 

пољопривредних/ доходовних 

активности, са обукама  

06 Укупна 

вредност 

пројекта:         

426.328  USD 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

 

2.  Пројекат:                        

Србија одржив развој у 

јужном региону 

Откупљено је девет домаћинстава 

са окућницом намењених интерно 

расељеним лицима са територија 

општина Бујановац и Врање 

          05 Укупна 

вредност 

пројекта:     

149.000 EUR 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

3. Пројекат:            

Подршка унапређењу 

животних услова, права 

и запошљавања избеглих 

и интерно расељених 

лица у Србији (ИПА 

2009) који се реализује 

током 2011/12 године 

 

 

 

 

Завршена је изградња, одабрани 

су корисници и усељене су 63 

стамбение јединице за социјално 

становање у заштићеним 

условима (Неготин-13, Врање-20, 

Ковин-15, Краљево-15)  

oдабрани су корисници 40 

стамбених јединица за социјално 

становање у заштићеним 

условима у Београду и  

грађевински радови на изградњи 

објекта су отпочели;  

oдабрани су корисници и 

завршена испорука 791 пакета 

грађевинског материјала. 

oдабранi су корисници 49 

монтажних кућа у градовима 

Смедерево и Краљево и завршени 

су радови на изградњи истих;  791 

породица избеглица и интерно 

расељених лица подржано у 

процесу економског оснаживања 

кроз професионално усавршавање 

или донацију пакетима за 

економско оснаживање 

          06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна 

вредност 

пројекта: 

6.500,000            

EUR 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

 

4. Пројекат:            

Подршка локалним 

самоуправама у 

реализацији локалних 

акционих планова за 

решавање проблема 

избеглих и интерно 

расељених лица 

Из буџета Комесаријата за 

избеглице за 2012. годину 

пружена је помоћ породицама 

избеглих и интерно расељених 

лица  за стварање и побољшање 

услова становања и економско 

оснаживање корисника на 

територији 99 општине/града; 

опредељеним средствима  

обезбеђено је:  

- за избегла лица донација 386 

пакета грађевинског материјала за 

01 614.951.786         

RSD 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
завршетак започетог и адаптацију 

неусловног стамбеног објекта, 

откуп 100 домаћинстава са 

окућницом, и донација 657 пакета 

за економско оснаживање, 

- за интерно расељена лица: 

1.068 пакета грађевинског 

материјала за завршетак започетог 

и адаптацију неусловног 

стамбеног објекта и 423 пакета за 

економско оснаживање 

5. Пројекат:           

Завршетак изградње 

објекта у општини Зубин 

Поток, који се реализује 

у периоду 2011/12 

године 

Окончани су грађевински радови 

на завршетку 12 стамбених 

јединица започетих средствима 

НИП-а; формирана је комисија за 

одабир корисника који је у току 

01 12.842.000            

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

6. Пројекат:        

Обезбеђивања стамбених 

решења за угрожена 

интерно расељена лица  

смештена у Колективном 

центру Шаторско насељe 

у Краљеву“, који се 

реализује у периоду 

2011/12 године 

Спроведене су припреме 

неопходне за спровођење 

грађевинских радова; формирана 

је комисија за одабир корисника, 

који је у току 

          01 25.000.000          

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

 

7.  Пројекат:            

Изградња објекта за 

социјално становање у 

заштићеним условима, у 

оквиру пројекта 

нaмeњеног побољшању 

услова становања 

избеглица и интерно 

расељених лица и 

затварању колективних 

центара на територији 

Града Београда“, који се 

реализује у периоду 

2010/11/12 године 

Завршена је изградња стамбених 

јединица и процес одабира 

корисника;  20 породица 

избеглица и интерно расељених 

лица смештених у колективним 

центрима на територији Града 

Београда је усељено у 

новоизграђене станове 

           05 Укупна 

вредност 

пројекта:               

520.000 USD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

8. Пројекат:           

Унапређење стамбених 

услова за екстремно 

угрожене избеглице и 

интерно расељена лица 

ка остваривању трајних 

решења, који се 

реализује у периоду 

2011/12 године 

 

 

Усељен је стамбени објекат од  

осам стамбених јединица за 

социјално становање у 

заштићеним условима у Белој 

Паланци; додељено је 14 пакета 

грађевинског материјала 

намењеног завршетку започетог 

или адаптацији неусловног 

стамбеног објекта; донирано је и 

усељено седам монтажних кућа; 

откупљено је 11 домаћинстава са 

окућницом 

          05 Укупна 

вредност 

пројекта:          

734.000 USD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

 

9. Пројекат: 

Подршка развоју 

Након потписивања Уговора о 

управљању пројектом изградње 

11 Вредност 

пројекта: 

Национална 

стратегија за 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
инфраструктуре локалне 

самоуправе финансиран 

од стране Европске 

заједнице-Зајам за 

решавање стамбеног 

питања избеглица (ЦЕБ) 

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   

2.000.000 

EUR 

(Банка за 

развој Савета 

Европе) 

 

 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

10.  Пројекат:                 

Подршка цивилном 

сектору у процесу 

унапређивања положаја 

избеглих и интерно 

расељених лица 

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; 

подржана су 53 пројекта 

удружења избеглих и интерно 

расељених лица и невладиних 

организација које се баве 

унапређењем положаја тражилаца 

азила и повратника по основу 

споразума о реадмисији . 

01 

 

 

9.975.000        

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

11. Пројекат:               

ПИКАП помоћ 

избеглицама и интерно 

расељеним лицима који 

напуштају колективне 

центре 

Потписан је Меморандум о 

разумевању и анекс у вези са 

дефинисањем оквира за сарадњу и 

координацију рада 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; ПИКАП пакетима 

подржано је 190 лица која су 

напустила колективне центре и 

прешле у приватни смештај 

01 

 

06 

4.725.000        

RSD        

3.825.000         

RSD 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

12. Пројекат:                       

Јачање капацитета 

институција Републике 

Србије за управљање 

миграцијама и 

реинтеграцију 

повратника 

Урађен Преглед система за 

прикупљање, чување, агрегацију, 

размену и коришћење података о 

миграцијама у оквиру 

релевантних министарстава;  

 формиран стандардизован  сет 

индикатора за припрему 

Миграционог профила; 

националним законодавством  

регулисана методологија у вези са 

прикупљањем података;  

15 државних службеника 

министарстава, која су у саставу 

Координационог тела за праћење 

05 2.000.000 

EUR 

Стратегија за 

управљање 

миграцијама 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
и управљање миграцијама, 

обучени за тренере из области 

Основа управљања миграцијама; 

општинске службе информисане и 

обучене у области управљања 

миграцијама чиме су упознати са 

правима миграната, процесима 

локалног акционог планирања 

(651 општински службеник из 161 

општине, у циклусу од 28 

тренинга похађали су обуку); 

спроведено истраживање о 

трендовима повратка и потребама 

повратника у Републици Србији; 

локални акциони планови 

ревидирани тако да укључе 

категорију повратника по 

реадмисији: 78 општина 

укључено у процес 

ревизије/креирања локалних 

акционих планова за миграције 

који укључују скоро 86% 

регистрованих повратника, 24 

усвојена локална акциона 

плана;170 општинских 

службеника из  60 општина 

учествовало на десет радионица 

са темом ревизије ЛАП-ова;114 

општинских службеника из 38 

општина учествовало на три 

округла стола посвећена 

најбољим праксама у раду 

локалних савета;  израђен 

Приручник о најбољим праксама 

у имплементацији локалних 

акционих планова за миграције; 

припремљена је Комуникациона 

стратегија Комесаријата, која 

ради на информисању о 

потребама и проблемима 

миграната, као и Акциони 

план/медијска кампања 

спроведена у периоду септембар 

2012 – фебруар 2013. 

године;објављене публикације: 

Утицај демографских и 

миграционих токова на Србију , 

Заштита права миграната у 

Републици Србији, Алатке за рад 

за интеграцију имиграната у 

Србију   

13. Пројекат:                   

Подршка у спровођењу 

стратегија за интерно 

расељена лица, 

избеглице и повратнике  

(ИПА 2011) који се 

реализује током 2012/13 

године 

 Потписани су меморандуми о 

разумевању и уговори о изградњи 

73 стамбене јединце за социјално 

становање у заштићеним 

условима у следећим 

општинама/градовима: Рача 15; 

Гаџин Хан  15; Зајечар 10, 

Кладово 8; за изградњу 20 

05 Укупна 

вредност 

пројекта  

7.100.000 

EUR 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
 стамбених јединица у Бујановцу 

потписан је само уговор; 

формиране су комисије за одабир 

корисника; одабрани су 

корисници и завршени радови на 

изградњи четири монтажне куће у 

општини Власотинци, формиране 

су комисије за одабир корисника 

преосталих 28 монтажних кућа у 

општинама Јагодина, Кладово, 

Ковин, Рача, Бела Паланка и 

Пожега; формиране су комисије и 

одабрани корисници 199 пакета за 

економско оснаживање; 

Делегација ЕУ је расписала јавни 

позив за финасирање трајних 

стамбених решења и економско 

оснаживање избеглица, интерно 

расељених лица и повратника по 

основу споразума о реадмисији у 

оквиру подршке спровођењу 

локалних акционих планова 

општина/градова; евалуациона 

комисије је започела рад на 

одабиру 20 општина које ће бити 

подржане износом од по 85.000 

евра 

године 

 

 14. Пројекат:            

Доплатна поштанска 

маркица „Корак напред“  

Од средстава добијених продајом 

доплатних поштанских маркица, 

умањених за трошкове штампе и 

ПТТ-а, прикупљено је 5.604.000 

RSD којима је откупљено седам 

сеоских домаћинстава која су 

додељена избеглицама и интерно 

расељеним лицима у циљу 

решавања њихових стамбених 

потреба 

04 5.604.000 

RSD 

 

Национална 

стратегија за 

решавање 

питања избеглих 

и интерно 

расељених лица 

за период од 

2011. до 2014. 

године 

 

 

 

 

 



 

 513 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

2. Директор Небојша Родић 

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, безбедносном политиком Владе 

Републике Србије, стратегијом националне безбедности и другим националним стратегијама у области 

безбедности, европских интеграција, владавине права и борбе против корупције и криминала, Безбедносно-

информативна агенција (у даљем тексту: Агенција) своје ангажовање приоритетно је усмерила на заштиту 

националне безбедности Републике Србије. 

 Примарни задатак Агенције био је благовремено препознавање и идентификовање претњи и процена 

ризика који угрожавају или могу угрозити националну безбедност, активно деловање на њиховом спречавању, 

као и информисање надлежних државних органа о свим појавама од значаја за интересе Републике Србије и 
њених грађана.  

 Као специјализована, посебна организација Владе која обавља безбедносно-обавештајне послове, 

Агенција је са осталим субјектима безбедносно-обавештајног подсистема, одговорним за националну безбедност, 

интензивно сарађивала на извршавању свих заједничких задатака.  

 На плану супротстављања међународном тероризму и организованом криминалу очувала је позицију 

поузданог партнера и важног дела међународне безбедносне заједнице. Такође, пружила је максималан допринос 

испуњавању других међународних обавеза Републике Србије.  

 У циљу сагледавања стања и укупних капацитета, ново руководство Агенције, одмах по ступању на 

дужност, извршило је обилазак свих територијалних организационих јединица, односно центара Агенције, на 

основу чега је констатовало недовољну покривеност територије Републике Србије сталним присуством 
припадника Агенције. 

 У извештајном периоду, Агенција је своје ангажовање усмерила на праћење интензивног настојања 

прелазних албанских институција на Косову и Метохији да, у контексту завршетка процеса тзв. надгледане 
независности, а уз подршку дела међународне заједнице, успостави своју власт на целокупној територији 

Покрајине. 

У складу са посебним инсистирањем Приштине на успостављању својих институција на северу КиМ, 

Агенција је у фокус интересовања ставила угроженост српског становништва у северним српским општинама, не 

занемарујући ни српске просторе јужно од реке Ибар, мање енклаве и повратничке средине, које су такође биле 

изложене појачаном притиску прелазних косовских власти. 

 Као веома важан задатак, сагледавани су безбедносни аспекти примене споразума о интегрисаном 

управљању административном линијом између КиМ и централне Србије, као и настојање прелазних албанских 

власти да, једнострано и без договора са српском страном, а уз подршку дела међународне заједнице, успостави 
царину и правосуђе на северу Покрајине на начин који би довео до интегрисања овог подручја у правно-

политички систем самопроглашене државе Косово. 

 Агенција је сагледавала и интензивиране активности албанских терористичких и екстремних структура, 
које су константно угрожавале безбедност српског становништва, као и њихово отворено иступање против 

примене постигнутих договора у српско-албанском дијалогу, уз истовремено залагање за уједињење са 

Републиком Албанијом. 
 Такође, тежиште у раду било је на подручју југа централног дела Србије, на коме се рефлектују сви 

политички процеси и безбедносне појаве присутне на КиМ. Превентивно деловање Агенције било је усмерено на 

благовремено откривање активности албанских терористичких структура са југа централне Србије, као и 

њихових веза са екстремистичким структурама на територији КиМ. 

 Агенција је у континуитету фокусирана на праћење исламског радикализма у Рашкој области и на 

подручју КиМ, и то неодвојиво од међународног тероризма, кроз сагледавање евентуалног директног или 
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индиректног утицаја међународних терористичких организација на локалне и регионалне радикалне исламске 

групације.  

 У циљу успешног спречавања евентуалних екстремистичких активности, усмерених на подривање или 

рушење Уставног уређења Републике Србије, а којима би се уједно довела у опасност безбедност грађана, 
предузети су различити облици превенције, те је с тим у вези интензивирана и сарадња са другим државним 

органима.  

 У том погледу, 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, на који начин би се предупредило потенцијално терористичко 

деловање. 

 Агенција је пратила повећање безбедносних ризика на подручју Балкана након избијања „арапског 

пролећа“ у земљама Средњег и Блиског истока, као и у северноафричким државама, нарочито са аспекта јачања 

екстремних исламистичких структура и повећања броја илегалних миграната. 

 Агенција се супротстављала појединцима, групама и организацијама чије су активности националистички 

мотивисане и испољавају се кроз угрожавање уставног уређења Републике Србије, вршење насиља и друге 

облике екстремизма.  
 Посебно су сагледаване 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. 

 Супротстављање деловању са идеолошких позиција било је првенствено фокусирано на откривање и 

праћење планираног деловања појединаца и група које може угрозити безбедност грађана Републике Србије и 

других лица. При томе је Агенција превентивно деловала, посебно у случајевима када је примена насилних 

метода у реализацији зацртаних циљева поменутих групација била извесна. 

 На овом плану, Агенција је интензивно сарађивала са Министарством унутрашњих послова, осталим 

службама безбедности у Републици, као и са страним партнерским службама. Истовремено, благовремено је 
извештавала надлежне државне органе о потенцијалним безбедносним ризицима повезаним са поменутим 

екстремним активностима. 

 Прикривено деловање страних фактора заснивало се на чињеници да се Република Србија налази пред 
решавањем низа унутрашњих и међународних питања, што су најофанзивнији страни обавештајни системи 

настојали да искористе за усмеравање унутрашњих и спољнополитичких кретања у Републици Србији у складу 

са политичким и економским интересима својих земаља.  
 Сходно наведеном, контраобавештајни и обавештајни сегмент Агенције био је усмерен на откривање и 

онемогућавање таквих активности у земљи, а  свеобухватно су сагледаване и процењиване појаве, процеси и 

догађаји и у иностранству, нарочито у најближем окружењу, који могу бити директна или потенцијална претња 

за реализацију националних интереса и стабилност ситуације у Републици Србији.  

 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. 
 У заједничкој акцији са страним партнерским службама извршено је пресецање међународног 

кријумчарског канала којом приликом је заплењено око 800 килограма кокаина. 

 Агенција је била активно ангажована на плану борбе против недозвољене пролиферације наоружања, 
војне опреме, роба двоструке намене и специфичних знања у области високо осетљивих технологија. 

 У континуитету је са појединим организационим јединицама МУП вршено међусобно обавештавање, 

путем уступања података и сазнања на плану борбе против корупције и различитих облика организованог 

криминалног деловања, као и у циљу заједничког супротстављања факторима угрожавања безбедности. 

 У складу са новим приоритетима у раду, прикупљана су сазнања о нерегуларностима приликом и након 

приватизације предузећа у друштвеном власништву, финансијским и другим злоупотребама у јавним 

предузећима и државним органима, омогућавању повлашћеног пословног положаја појединим пословним 

субјектима на штету буџета Републике и злоупотребама система јавних набавки, као и вршењу кривичног дела 

прања новца. 

 У складу са Уредбом о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката, предузимане 
су континуиране активности на плану контраобавештајне и безбедносне заштите личности и објеката од посебног 

значаја за Републику. На овом плану, настављена је сарадња са више министарстава и других државних органа и 

организација. У оквиру послова прописаних овом уредбом, Агенција је на плану контраобавештајне заштите 

предузимала мере откривања и благовременог онемогућавања терористичке, екстремистичке, обавештајне и 
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друге субверзивне делатности страних обавештајних служби усмерених на угрожавање лица и објеката од 

посебног значаја за Републику Србију. У том смислу, Агенција је учествовала у изради процена и предлога, те 

реализацији мера контраобавештајне и противприслушне заштите, као и вршењу безбедносних провера. 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 ону меру размене који могу да допринесу испуњавању националних интереса, али и очувању 

регионалне и глобалне безбедности.  

 Приоритет у сарадњи је представљала борба против свих облика међународног тероризма и 

организованог криминала, као и праћење различитих облика екстремизма који имају дестабилизујући потенцијал.  

 Агенција је била ангажована и у поступку међународне правне помоћи по захтевима Тужилаштва 

Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (МКТЈ), као и по захтевима заступника одбране лица 

оптужених пред Хашким трибуналом за достављање одређене документације или информација у вези са 

поступцима који се воде пред МКТЈ. Приликом реализације наведених захтева, посебна пажња била је посвећена 
заштити националне безбедности и безбедносних интереса Републике Србије, као и заштити података о 

личности, те су, у том смислу, а у складу са нашом правном регулативом и Правилником о поступку и доказима 

МКТЈ, за достављену документацију затражене посебне заштитне мере које предвиђају њено коришћење у 

редигованом облику или на затвореним седницама Суда. 

 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. Поред тога, одговарала је на захтеве надлежних правосудних 

органа или је самоиницијативно достављала документацију и информације из њихове надлежности.  
 Аналитички сегмент Агенције ангажован на екстерном информисању, у извештајном периоду сачинио је 

453 документа, различита по врсти, степену обраде и крајњим корисницима, чији су садржај и учесталост били 

условљени актуелизовањем одређених безбедносних појава и проблема од значаја за националну безбедност. 
 У складу са Законом о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, на захтев 

Вишег суда у Београду достављани су извештаји са одређеном документацијом за 18 лицa. 

 Одговорено је на 772 захтева територијално надлежних виших судова који се односе на потраживање 
документације по Закону о рехабилитацији. 

 На основу Закона о културним добрима, Архиву Србије трајно су уступљена 152 досијеa лица на 4.089 

страница.  

 У извештајном периоду, Агенција је учинила даље напоре на отварању према јавности, благовремено 

одговарајући на захтеве средстава информисања. Доследно поштујући Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, Агенција је одговорила на 28 захтева, а у складу са Законом о заштити података 

о личности, одговорено је на 51 захтев. 

 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 МУП Србије, судова, Тужилаштва за организовани криминал 

и других државних органа и институција. 
 У оквиру међуресорске сарадње, припадници Агенције били су активни учесници више радних група које 

координирају министарства за финансије, правду, спољне послове, унутрашње послове и одбрану, што је, између 

осталог, укључивало израду националне стратегије и пратећег акционог плана за превенцију и сузбијање 

трговине људима и заштите жртава, као и израду различитих законских и подзаконских прописа. 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

2. Директор Слободан Росић 

3. Делокруг На основу члана 79. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 18/05), 

Дирекција за железнице обавља послове: израђује техничке прописе, нормативе и 

стандарде у области железничког саобраћаја; учествује у припреми прописа и 

споразума у области железничког саобраћаја; издаје лиценцу за управљање 

железничком инфраструктуром; издаје сертификат о безбедности за управљање 

железничком инфраструктуром; издаје сертификат о безбедности за управљање 

железничком инфраструктуром, односно индустријском железницом; издаје лиценцу 

за превоз; издаје сертификат о безбедности за превоз; одлучује по приговорима против 

одбијене или измењене или допуњене понуде за закључење уговора о коришћењу 

железничке инфраструктуре; издаје дозволу за коришћење новоизграђених 
железничких возила, нових типова делова и опреме за железничка возила и нових 

типова уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру; води евиденције о 

издатим лиценцама, сертификатима и дозволама; одобрава техничку документацију 

која се односи на изградњу, реконструкцију и модернизацију железничке 

инфраструктуре; даје сагласност на акт о условима за изградњу, реконструкцију, 

одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других 

средстава и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријском 

колосеку; даје мишљење на годишњи програм пословања Јавног предузећа; даје 

мишљење на петогодишњи план рада и развоја Јавног предузећа; даје мишљење на 
годишњи програм одржавања јавне железничке инфраструктуре, организовања и 

регулисања железничког саобраћаја Јавног предузећа; даје мишљење на програм 

изградње, реконструкције и модернизације јавне железничке инфраструктуре; врши 
контролу коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза; прати 

развој техничких и технолошких система јавног превоза; прати развој техничких и 

технолошких система железница у другим земљама и предлаже мере у циљу 

хармонизације, повећања нивоа интероперабилности и модернизације; остварује 

међународну сарадњу у области железничког саобраћаја и стара се о њеном 

унапређењу; припрема и реализује програме обуке и стручног усавршавања у области 

железничког саобраћаја; пружа стручне услуге (изводи или учествује у извођењу 

експертиза, ислеђењу ванредних догађаја и сл.); каталогизира и чува техничке прописе 

и другу документацију из делокруга рада; обезбеђује јавност у раду; обавља друге 
послове у складу са законом. 

 

 
1. Међународна сарадња 

У сарадњи са Министарством саобраћаја, Министарством спољних послова и Канцеларијом за европске 

интеграције, Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција) остварује контакте и сарадњу са 
Међувладином  организацијом за међународне железничке превозе (ОTIF) и њени представници учествују у раду 

свих редовних органа ове организације. Одлуком 11. Генералне скупштине ОTIF, представник Дирекције је 

постао члан Управног одбора ОTIF-а за југоисточну Европу за период 2013–2015 године. 

Дирекција је учествовала у изради Нацрта закона о потврђивању измена и допуна Конвенције о 

међународним железничким превозима (COTIF). У оквиру ове активности припремила је преводе и стручну 

редактуру за следећа усвојена документа:  

1. Измене и допуне чланова 9. и 27. Конвенције у ужем смислу, 

2. Измене и допуне Додатка Е Конвенције (CUI), 

3. Измене и допуне Додатка Ф Конвенције (APTU), 
4. Јединствене техничке прописе Опште одредбе - А уз Додатак Ф Конвенције (APTU), 

5. Јединствене техничке прописе Опште одредбе - Б уз Додатак Ф Конвенције (APTU), 

6. Јединствене техничке прописе Опште одредбе - Ц уз Додатак Ф Конвенције (APTU), 
7. Јединствене техничке прописе Опште одредбе - Е уз Додатак Ф Конвенције (APTU), 

8. Јединствене техничке прописе Опште одредбе - Г уз Додатак Ф Конвенције (APTU), 
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9. Измене и допуне Додатка Г Конвенције (ATMF), 

10. Прилог А Додатка Г Конвенције (ATMF). 

Предлог текста Нацрта закона о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним железничким 

превозима (COTIF), са образложењем, достављен је Министарству саобраћаја на даљу процедуру. 
Дирекција је учествовала у припреми Измена и допуна Додатка Ц Конвенције – Правилника о превозу 

опасних материја (RID) на српском језику, односно припремила је превод и извршила стручну редактуру Прилога 

уз Додатак Ц Конвенције (RID). У питању су реформске измене овог додатка у складу са изменама Конвенције о 
међународним железничким превозима на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године које су ступиле 

на снагу 2007, 2009. и 2011. године. 

У циљу усклађивања терминологије RID-a са терминологијом коришћеном у АDN-у и АDR-у, 

представници Дирекције учествовали су на састанку одржаном у просторијама Министарства саобраћаја на којем 

је постигнут договор о стручним терминима који треба да се користе у српској верзији наведених правилника.  

На основу бележака са састанка, као и појмовника ADN-a у који су унете договорене измене и чију нам је 

финалну верзију доставило Министарство саобраћаја, унете су потребне измене, како у појмовник, тако и у сам 

текст Прилога уз Додатак Ц Конвенције (RID) на српском језику. Текст је прошао стручну и језичку редактуру и 

сада је спреман за доставу Радној групи за верификацију превода и стручне редактуре Дирекције. 

Дирекција је учествовала у раду Подгрупе за саобраћај и Подгрупе за трансевропске мреже Стручне групе 
Координационог тела Владе Републике Србије за процес приступања Европској унији, као и Пододбора за 

спровођење Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима за транспорт и Унапређеног сталног 

дијалога, и у оквиру тога  учествовала  у изради  измена података и укупној ревизији Националног програма за 

интеграцију Републике Србије у Европску унију за област транспорта. Дирекција је  учествовала у изради 

Извештаја Европске комисије о напретку у железничком сектору и израдила мишљење на Нацрт акционог плана 

за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у 

процесу европских интеграција за 2012. годину. 

 Дирекција је поднела, преко Канцеларије за европске интеграције, десет захтева за реализацију 

активности у оквиру програма TAIEX (Инструмент за техничку помоћ и размену информација Европске 
комисије), и то: четири захтева за организовање радионица, четири за организовање студијских посета и два за 

посете стручњака. Од десет, одобрено је осам активности, од којих су две радионице спојене у једну тако да ће 

Дирекција у сарадњи са TAIEX-ом организовати седам активности, и то: 
1. Студијска посета – пријављено тело и именовано тело, 

2. Радионица – јединствени европски железнички простор и жалбе на накнаде за приступ инфраструктури, 

3. Студијска посета – железничка регулаторна тела, 
4. Радионица – заједничка безбедносна метода за процену и оцену ризика, 

5. Посета стручњака – заједничка безбедносна метода за оцену усаглашености са захтевима за добијање 

сертификата о безбедности и дозвола за коришћење, 

6. Посета стручњака – верификација подсистема, оцена усаглашености и погодности за употребу, 

7. Радионица – систем управљања безбедношћу, издавање сертификата за безбедност и дозвола за 

коришћење и надзор. 

Реализација ових активности започета је 29. и 30. октобра 2012. године организовањем радионице под 

називом Заједничка безбедносна метода за процену и оцену ризика. Радионицу је организовао TAIEX у сарадњи 

са Дирекцијом и Европском железничком агенцијом (ERA), а учествовали су представници Дирекције, 
Железница Србије, Министарства саобраћаја, Саобраћајног факултета, МСК-а, Железаре Смедерево, 

Татравагонке Братство, Института Кирило Савић и Шинвоза. Остале активности у оквиру TAIEX програма биће 

реализоване у току 2013. године. 
Дирекција је учествовала, преко Министарства саобраћаја, у припреми правних тековина ЕУ на српском 

језику. Наиме, Дирекцији је достављено на стручну редактуру или ревизију стручне редактуре 13 прописа ЕУ из 

области железничког саобраћаја. Након што је извршена стручна редактура, преводи стручних термина усвојени 

су на састанку Радне групе за верификацију превода и стручне редакртуре превода прописа ЕУ образоване у 

оквиру Дирекције, а затим је пакет од осам прописа послат  Министарству саобраћаја које та документа даље 

прослеђује Канцеларији за европске интеграције. Два прописа су прошла стручну редактуру и чекају 

верификацију, а за преостала три именовани су стручни редактори. 

Поред тога, у Дирекцији је преведен велики број правних аката ЕУ у циљу припреме радног материјала за 

израду подзаконских аката предвиђених Нацртом закона о безбедности и интероперабилности железнице, као и 

за друге потребе. Та документа такође пролазе стручну редактуру и верификацију у складу са Директивом о 
поступку превођења међународних правних аката у Дирекцији.  Дирекција има директан приступ web апликацији 

(Порталу MBS) за номиновање приоритета за превођење правних тековина ЕУ на српски језик. Дирекција је 

номиновала 18 аката ЕУ као приоритет за превођење за 2012. и 2013. годину. 
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2. Нормативна делатност и активности везане за безбедност железничког саобраћаја 

            На основу Нацрта закона  безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, Дирекција је 

израдила предлоге 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 возила и њихових делова значајних   
   за безбедно одвијање железничког саобраћаја (кочни уређаји и њихови делови,  

   осовински склоп, вучна и одбојна опрема, обртна постоља, постоље возила,  

   елементи вешања и огибљења, уређаји за осветљавање, сирене, уређаји за  

   контролу будности, локомотивски део радио-диспечерског уређаја, аутостоп  

   уређаји, региструјући уређај, посуде под притиском, уређај за аутоматско  

   затварање врата моторних возова и путничких кола, високонапонски електро  

   уређаји и заштитно уземљење), елементима досијеа о одржавању и управљању  

   досијеом о одржавању; 

- Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија; 

- 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. 

 

Дирекција је радила на успостављању Националног регистра железничких возила. У сарадњи са 
Европском железничком агенцијом (ERA), Дирекција за железнице организовала је више семинара и радионица у 

циљу припреме за сертификацију Лица задужених за одржавање железничких возила. 

 
3. Дозволе, сертификати, лиценце  

          У складу са својим надлежностима из члана 79. став 1. тачке 3, 4, 5, 6 и 8 Закона о железници („Службени 

гласник РС“, број 18/2005), Дирекција је у току 2012. године издала: 5 сертификата о безбедности за превоз у 
железничком саобраћају; 1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно 

индустријском железницом; 60 дозвола за коришћење железничких возила; 8 дозвола за коришћење опреме и 

уређаја за железничка возила; 21 дозволу за уградњу уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру  и 2 

лиценце за превоз у железничком саобраћају. 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм унапређења 

безбедносне 

функције Дирекције 

за железнице 

Хармонизовани национални 

прописи у области безбедности 

железничког саобраћаја са 

прописима ЕУ; повећан степен 

интероперабилности у 

железничком саобраћају 

01 700.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

1.ПК.1 Пројекат израде 

подзаконских аката 

предвиђених 

Нацртом закона о 

Повећан ниво 

интероперабилности  у 

железничком саобраћају; 

израђени подзаконски акти 

01 700.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
безбедности и 

интероперабилности 

железнице 

предвиђени Нацртом закона о 

безбедности и 

интероперабилности железнице. 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

2. Програм 

успостављања 

регулаторне 

функције Дирекције 

за железнице 

Успостављена регулаторна 

функција; већа понуда 

квалитетне превозне услуге у 

железничком саобраћају и нижи 

трошкови за кориснике 

01 

05 

700.000 RSD 

25.000.000 RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

2.ПК.1 Пројекат јачања 

институционалних 

капацитета 

Дирекције за 

железнице за 

обављање 

регулаторне 

функције 

Либерализовано тржиште 

железничког саобраћаја 

01 400.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

2.ПК.2 Пројекат развоја 

железничког 

регулаторног тела у 

Србији 

Дирекција оспособљена за 

вршење функције регулатора 

железничког тржишта 

05 25.000.000  

RSD 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

2.ПК.3 Пројекат израде 

подзаконских аката 

предвиђених 

Предлогом закона о 

железници који је у 

скупштинској 

процедури 

Израђени подзаконски акти 

предвиђени Предлогом закона о 

железници 

01 300.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

3. Програм унапређења 

међународне 

сарадње у области 

железничког 

саобраћаја 

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 запослени 

01 1.800.000 RSD 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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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Дирекције; смањено 

задржавање возова на 

граничним прелазима у односу 

на 2011. годину 

3.ПК.1 Пројекат сарадње са 

међународном 

организацијом OTIF 

Измене и допуне и ступање на 

снагу делова Конвенције о 

међународним превозима 

железницама(COTIF), и то: 

Конвенције у ужем смислу и 

додатака C, Е, F и G 

01 700.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

3.ПК.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 

01 600.000 RSD Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

3.ПК.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 Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике Србије, 

са друге стране 

 
 

 



 

 521 

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 у периоду јул-

децембар 2012. године решила 20 колективних радних спорова, од чега 8 од општег интереса, као и 239 

индивидуалних радних спорова. Посебно истичемо значај Агенције у решавању спорова поводом злостављања на 

раду. Упркос великом броју тужби и законској обавези да се радни спорови реше правоснажно и извршно, суд од 
2010 године, откад је у примени Закон о спречавању злостављања на раду, није донео ниједну правоснажну 

пресуду. Агенција је донела 72 правоснажна и извршна решења.  

 Препорука је да би било добро да се подржи мирно решавање радних спорова од стране државе, као 
брже, јефтиније и ефикасније решење, у том смислу треба  проширити надлежност на све радне спорове.  

 Такође, имајући у виду измену Закона о штрајку и Закона о раду, који ће извесно Агенцији дати ширу 

надлежност и овлашћења, упућује на закључак да Агенција може бити веома важно регулаторно тело у 

хармонизацији радноправних односа,  на свим нивоима. 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

2. Директор 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. 

 

 
На основу члана 2. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 

88/11), образован је Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), као посебна организација државне управе, са 

својством правног лица.   

На основу члана 167. став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима, Завод је од Геолошког 

института Србије д.о.о., Ровињска 12, Београд, преузео запослена лица, права и обавезе, предмете, архиву и другу 

геолошку документацију, пословни простор, опрему и средства за рад, новчана и друга средства с билансом 

стања на дан преузимања. Преузимање је реализовано у јулу 2012. године.    

У периоду од јула до децембра 2012. године Завод је, у оквирима своје надлежности, наставио активности 

које се односе на послове реализације планираних програма и пројеката геолошких истраживања и на послове 
реструктурирања и модернизације геолошке службе.  

У наведеном периоду Завод је реализовао 13 програма основних геолошких истраживања на територији 

Републике Србије, без подручја Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина). Финансијска 

средства за спровођење ових програма обезбедило је Министарство природних ресурса, рударства и просторног 

планирања, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину. 

У периоду од јула до децембра 2012. године на територији АП Војводине реализовано је пет програма 

основних геолошких истраживања. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину и на основу 

Закона о утврђивању надлежности АП Војводине, Министарство природних ресурса, рударства и просторног 

планирања је за реализацију основних геолошких истраживања у 2012. години извршило трансфер средстава 

Извршном већу АП Војводине, односно Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине, које је 
на тај начин обезбедило финансијска средства за реализацију ових пет програма.  

У оквиру тринаест програма основних геолошких истраживања на територији Републике Србије, без 

подручја АП Војводине, планирана је  реализација 54 пројекта, који су уговорени с Министарством природних 
ресурса, рударства и просторног планирања. Завод је реализовао укупно 53 пројекта, и то: пројекте у области 

израде општих геолошких карата, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и минерагенетских карата, пројекте и 

студије из области истраживања подземних вода, инжењерске геологије, истраживања лежишта минералних 

сировина (метала, неметала и енергетских минералних сировина) и хидрогеотермалних и геохемијских 

истраживања, пројекте из области геодиверзитета и заштите геонаслеђа и пројекат дигитализације расположиве 

фондовске документације у форми Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС).  

Пројекат под називом „Израда карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за 

одређивање националних параметара према Еуро коду (ЕС8-1)” у периоду од јула до децембра 2012. године био 

је, због недостатка одговарајуће и пројектом планиране опреме, у статусу мировања.  
У оквиру пет програма основних геолошких истраживања на територији АП Војводине реализовано је 17 

пројеката који су уговорени с Покрајинским секретаријатом за енергетику и минералне сировине. Завод је 

реализовао све пројектима планиране активности које се односе на: општа геолошка истраживања, 
хидрогеолошка, инжењерскогеолошка, геоеколошка, геохемијска и геоархеолошка истраживања, као и на 

истраживања минералних сировина на територији АП Војводине. Урађено је, пројектом планирано, 
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дигитализовање геолошких података, из Фонда геолошке документације Покрајинског секретаријата за 

енергетику и минералне сировине, у форми ГеолИСС – подсистем за АП Војводину.  

Завод је предузимао бројне активности, самостално или у сарадњи са другим институцијама, ради промовисања 

одрживог развоја Републике Србије и оптималног коришћења природних ресурса Републике Србије, између 
осталог, и на научним и другим скуповима и конференцијама на којима су запослени у Заводу узели активно 

учешће,  на пример: међународно саветовање на тему „Подземна експлоатација угља у Србији”, које је одржано у 

Ресавици, у децембру 2012. године; 14. симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – 90 година наставе 
инжењерске геологије на Универзитету у Београду и 40 година Смера за геотехнику, који је одржан у Београду, 

крајем септембра 2012. године. 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Израда Геолошке 

карте Србије и 

одговарајућих 

Тумача, размере 

1:50.000 и израда 

Стратиграфског 

кодекса и 

Литостратигра-

фског лексикона 

Србије 

Реализована фазна истраживања за израду 

10 листова Геолошке карте Србије 

1:50.000; урађена геолошка истраживања, 

делова Кучајског терана и неогених и 

квартарних седимената крушевачког 

басена, која су у функцији израде 

Геолошке карте, Стратиграфског кодекса 

и Литостратиграфског лексикона  

намењених дефинисању геолошких 

формација 

01 56.500.000 

RSD 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

 

1.1. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије 1:50.000, 

лист Бор 2 

 

Теренски рад: геолошко картирање - 60 

km² и рекогносцирање - 80 km
2
; снимање 

геолошких стубова - 100 m; прикупљање 

узорака за обраду и одредбу у 

лабораторији (микро и макро 

палеонтологија, петрологија, 

палеопалинологија, модална анализа, 

геохемијa, седиментологија и 

гранулометрија);кабинетски рад: 

фотогеолошка карта, радна геолошка 

карта дела терена и документациона карта 

01 

 

5.000.000 

RSD 

/ 

1.2.  Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије 1:50.000, 

лист Неготин 3 

 

Теренски рад: геолошко картирање - 90 

km
2
; снимања стубова у кредним, 

неогеним и квартарним теренима - 150 m; 

кабинетски рад: прикупљање и анализа  

доступне документације, анализа и 

интерпретација извршених истраживања и 

израда годишњег извештаја;од 

лабораторијских анализа урађено је: 100 

петролошких препарата (израда и 

детерминација), 80 гранулометријских, 50 

модалних , 45 палеонтолошких, 31 

хемијска, 16 палинолошких и 6 рентген 

анализа  

01 

 

6.000.000 

RSD 

/ 

1.3. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије 1:50.000, 

лист Шабац 3 

Извршена је реамбулација на око 60 km
2
; 

дефинисани су односи церског 

гранитоидног масива и метаморфног 

обода чији протолити припадају 

палеозојском комплексу; извршено је 

формацијско издвајање геолошких 

јединица неогене и квартарне старости; 

урађен ауторски оригинал геолошке карте 

и припремљен тумач за рецензију  

01 3.000.000 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.4. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Ужице 3 

Pекогносцирано и реамбулирано - 50 km
2
, 

искартирано - 80 km
2
; снимање - 195 m 

стуба у горњотријаским кречњацима 

(олистоплакама); са разних делова терена, 

седиментно-петрографски је обрађено 125 

узорака; микропалеонтолошки су 

одређене тријаске карбонатне стене и 

одређен је велики број родова (160) и 

врста (130); петролошки је обрађено 59 

узорака магматских и метаморфних стена; 

подаци су нанесени на одговарајуће 

секције, и на манускрипту карте Ужице 3 

01 

 

 

6.000.000 

RSD 

 

/ 

1.5. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Алексинац 4 

Прецизније рашчлањивање неогених 

језерских депонената у СЗ делу 

Сокобањског басена; у источном делу 

басена -  шире распрострањење ургонских 

седимената у односу на досада утврђене; 

анализом аеро и сателитских снимака 

утврђени су локални и регионални – 

крупни елементи склопа; испитивањем 

руптурног склопа добијени су нови 

подаци о раседним структурама и 

њиховим карактеристикама за шире 

истражно подручје  

01 

 

 

5.000.000 

RSD 

 

/ 

1.6. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Зворник 1 

Рекогносцирано и картирано - 40 km
2
, 

снимање стубова - 80 m; урађена 

фотогеолошка и тектонска анализа, затим, 

комплексна палеонтолошка и петролошка 

истраживања и хемијска испитивања 

карбоната; квалитативно нови резултати: 

први налазак туфова 

интерстратификованих у творвине доњег 

тријаса у Јадарском блоку, налазак 

горњокредних блокова у Офиолитском 

комплексу и налазак камбријских 

палиноморфи у метаморфитима Дринског 

палеозоика 

01 

 

 

5.000.000 

RSD 

 

/ 

1.7. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Велико 

Градиште 3 

Реамбулирано, рекогносцирано и 

картирано - 190 km2; снимљен локалани 

геолошки стубу у селу Душманић где је 

откривена 70 m дебела сукцесија 

баденских седимената са смењивањем 

четири циклуса; урађена лабораторијска 

испитивања и специјалистички извештаји; 

на основу сателитских и аерофото снимака 

анализиран руптурни склоп и урађена 

геоморфолошка анализа  

01 

 

 

5.000.000 

RSD 

 

/ 

1.8. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Ужице 2 

Реамбулирано, рекогносцирано и 

картирано - 140 km
2
, снимљено 230 m 

локалних геолошких стубова 

документованих лабораторијским 

анализама; на терену издвојено 4 

формације у палеозојским седиментима, 9 

формација у тријасу и 2 у горњокредним 

седиментима  

01 6.000.000 

RSD 

 

/ 

1.9. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

Упознавање хоризонталног и вертикалног 

развоја творевина, дефинисање формација 

и њихових чланова; за већину формација 

01 4.000.000 

RSD 

 

/ 
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I II III IV 
лист Чачак 1 су добијени подаци довољни за 

сагледавање депозиционих средина; 

изведена снимања локалних геолошких 

стубова; током фазе геолошког картирања 

узимани су узорци за лабораторијска 

испитивања 

1.10. Пројекат: 

Геолошка карта 

Србије, 1:50.000, 

лист Жагубица 2 

Теренски геолошки радови урађени на 

секцијама Благојев Камен и Милатовац и 

на једном делу секције Јасиковац на којем 

су испитивани палеозојски и мезозојски 

седименти, осим творевина ТМК; 

анализиран је руптурни склоп на основу 

аерофото и сателитских снимака а на 

основу аерофото снимака урађена је  

геоморфолошка анализа; започето је 

прецизирање формација и њихово 

издвајање на топографској основи 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

1.11. Пројекат: Геолошка 

истраживања лијаса 

жагубичког и 

кривовирског  

басена (Кучајски 

теран) 

Снимљено је 80 m локалних геолошких 

стубова; урађене су детаљне 

стратиграфске као и седиментно 

петролошке анализе на основу којих је 

први пут доказано постојање лијаса у 

Кучајској зони – средишњем делу Источне 

Србије, такође су одређене и депозиционе 

средине на овом простору 

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 

1.12. Пројекат: 

Седиментно –

петролошке 

особине неогених и 

квартарних 

седимената лист 

Крушевац 4 

Локални геолошки стубови - 120 m; 

рекогносцирање – 90 m 2; урађене су 

неопходне анализе и испитивања; 

дефинисане су особине седимената, 

депозиционе средине, механизми 

депозиције и правци приноса материјала; 

рекогносцирањем се дошло до нових 

података - пешчари уместо гнајсева код 

Читлука и шкриљци уместо гнајсеви код 

Срње  

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 

1.13. Пројекат: 

Израда 

Стратиграфског 

кодекса и 

Литостратигра-

фског лексикона 

Србије 

Извршена је финализација Страти- 

графског кодекса Србије и Упитника за 

пријављивање литостратиграфске 

јединице који су припремљени за 

електронско публиковање на сајту 

Геолошког информационог система 

Србије; извршена је припрема 

Стратиграфског кодекса Србије за 

штампање у Записницима Српског 

геолошког друштва 

01 2.000.000 

RSD 

 

/ 

2. Програм: 

Израда Основне 

геохемијске карте 

Србије  

Извршена процена: стања геохемијског 

статуса резидуалног земљишта и 

валидности расположивих података  

01 3.500.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

2.1. Пројекат: 

Геохемијска карта 

Србије 

Ажурирање базе података земљишта као 

геохемијског медија и математи- чка 

обрада података; статистички прорачун и 

обрада заступљености главних оксида у 

испитиваним земљиштима Србије урађен 

01 3.500.000 

RSD 

 

/ 
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I II III IV 
на узо- рку од 306 проба; мере централне 

тенденције и расподеле су урађене за 

већину макро и микро елемената 

испитиваних земљишта; резултати 

приказани преко статистичких табела, 

хистограма и бокс плотова 

3. Програм: 

Геонаслеђе и 

геодиверзитет 

Републике Србије 

Урађено издвајање и процена стања 

објеката геонаслеђа за подручја источне и 

западне Србије; селектовани објекти 

приказани на пратећим картама  

01 5.000.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

3.1.  Пројекат:  

Геонаслеђе и 

геодиверзитет 

северозападне 

Србије 

Обављени теренски и кабинетски радови; 

утврђене су детаљније карактеристике 

тријаских и горњо- кредних творевина; у 

оквиру текста су дати предлози за преко 

50 потенцијалних објеката геонаслеђа 

мезозојске старости (до сада нису 

издвајани на предметном простору) на 

основу којих су на пратећој карти 

приказане трасе најинструктивнијих 

геотуристичких маршрута  

01 3.000.000 

RSD 

 

/ 

3.2. Пројекат: 

Геонаслеђе и 

геодиверзитет 

источне Србије 

Проучавани су локалитети околине села 

Рготина, 10 локалитета на простору 

Врбовачког спруда и локалитет у околини 

Букова; локалитет/објекат у близини села 

Рготине је врло значајан, јер се на њему 

може сагледати комплетно развиће јуре на 

дужини од 1,5 km 

01 2.000.000 

RSD 

 

/ 

4. Програм: 

Израда Основне 

хидрогеолошке 

карте, размере 

1:100.000 

Реализована фазна истраживања за 5 

листова Основне хидрогеолошке карте 

(Бела Паланка, Бијељине, Ниш, Пирот, 

Шабац)   

01 23.650.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

4.1. Пројекат: 

Израда Основне 

Хидрогеолошке 

карте Србије, 

1:100.000, лист Бела 

Паланка 

Картирањем листова Равна Дубрава и 

Доњи Душник анализиране су 

расположиве карте водних објеката и 

остала документација а резултати су 

приказани у одговарајућим табелама; 

извршена је теренска верификација 

прикупљених података; стручни надзор 

над спелеолшким истраживањима  

01 4.940.000 

RSD 

 

/ 

4.2. Пројекат: 

Израда Основне 

Хидрогеолошке 

карте Србије, 

1:100.000, лист 

Бијељина 

Теренско иновирање података на простору 

обрађеном у претходним фазама 

истраживања -  420 km2; израда катастра 

хидрогеолошких појава и објеката; израда 

хемијских анализа на одређеним 

локацијама  

01 4.100.000 

RSD 

 

/ 

4.3. Пројекат: 

Израда Основне 

Хидрогеолошке 

карте Србије, 

1:100.000, лист Ниш 

Хидрогеолошко картирање -165 km
2
; 

урађени су катастри извора, бунара, 

рудничких вода и протицаја на 

површинским токовима, ажуриране су 

карте за картирано подручје; обрађене и 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 
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дигитализоване све секције ОГК, размере 

1:25.000  

4.4. Пројекат: 

Израда Основне 

Хидрогеолошке 

карте Србије, 

1:100.000, лист 

Пирот 

Хидрогеолошко картирање терена листова 

Темска и део терена листа Рудиње; 

извршено је узорковање вода и израда 

хемијских анализа;  

прикупљање података о режиму појава и 

објеката на целом листу 

01 5.310.000 

RSD 

 

/ 

4.5. Пројекат: 

Израда Основне 

Хидрогеолошке 

карте Србије, 

1:100.000, лист 

Шабац 

Хидрогеолошка реамбулација терена - 

1464 km2 на основу које је изведено 

новелирање расположивих података; 

реинтерпретација и израда 12 секција, 

размере 1:25.000; израда катастра и 

Тумача за лист Шабац   

01 4.800.000 

RSD 

 

/ 

5. Програм: 

Подземне воде 

паркова Србије 

 

Успостављена база података за парк 

природе Голија и припремљена за унос у 

Геолошки информациони систем Србије 

01 5.800.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

5.1. Пројекат: 

Формирање 

геолошке и 

хидрогеолошке базе 

података  

националних 

паркова Србије – 

парк природе 

Голија 

Прикупљање података на терену; израђена 

комплетна геолошка и хидрогеолошка 

база података целог парка природе Голија; 

урађена подлога и урађена карта 

рањивости парка  

 

01 5.800.000 

RSD 

 

/ 

6. Програм: 

Студијска 

хидрогеолошка 

истраживања 

Утврђена хидрогеотермална  

потенцијалност дела територије Рогозне и 

Копаоника; настављена израда 

хидрохемијског атласа; дефинисани 

услови заштите водоносних хоризоната у 

неогеним седиментима Колубаре и 

Тамнаве 

01 9.050.000 

RSD 

 

/ 

6.1. Пројекат: 

Хидрохемијски 

атлас подземних 

вода 

Реализованим теренским радовима 

обезбеђен неопходан број узорака за 

вршење хемијских анализа; узорци су 

анализирани и приказани табеларно и у 

облику олеата 

01 3.200.000 

RSD 

 

/ 

6.2. Пројекат:  

Услови заштите 

водоносних 

хоризоната у 

оквиру неогених 

седимената басена 

Колубаре и Тамнаве 

Испитан садржаја радона и радијума као 

продуката радиоактивног  ланца распада 

урана  
238

U, у подземним и површинским 

водама на територији Барајева и 

Лазаревца – резултати су позитивни; у 

подземним водама, у насељу Бождаревац, 

забележено је,  у високој концентрацији, 

присуство и радиоактивног стронцијума 

(Sr) 

01 3.450.000 

RSD 

 

/ 

6.3. Пројекат: 

Хидрогеотерма-лна 

потенцијалност 

терцијарних 

вулканогених 

комплекса Рогозне 

Хидрогеолошким картирањем 

регистроване су све водне појаве и 

објекти; на термалним појавама су 

измерени променљиви физичко – хемијски 

параметри и узети узорци за 

лабораторијску хемијску анализу; 

01 2.400.000 

RSD 

 

/ 
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и Копаоника   израђене су стуктурно хидрогеоло-шке 

карте и профили, 1:25.000 и катастри 

извора и бунара.  

7. Програм: 

Израда Основне 

инжењерскогео-

лошке карте Србије, 

размере1:100.000 

Завршена фазна истраживања за 7 листова 

Основне инжењерскогеолошке карте 

(Жагубица, Горњи Милановац, Бела 

Паланка, Чачак, Алексинац, Зворник, 

Зајечар) 

01 31.500.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

7.1.  Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Алексинац 

Инжењерскогеолошко картирање –  200 

km
2
 и рекогносцирање – 300 km

2
. Највећа 

и најдубља клизишта лоцирана су код села 

Кулина, Каменица, Градац; процеси 

линијске и денудационе ерозије су нешто 

развијенији у централном и источном делу 

терена 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.2. Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 1:100. 

000 лист Бела 

Паланка 

Инжењерскогеолошко картирање - 230 

km
2
 и рекогносцирање – 300 km

2
;
 

издвојени су одговарајући литолошки 

чланови и развијеност савремених 

егзогеодинамичких процеса у терену; на 

основу прикупљених и обрађених 

података урађена је прелиминарна 

инжењерскогеолошка карта  

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.3. Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Чачак 

Инжњерскогеолошко картирање 249 km
2
 и 

рекогносцирање 690 km2; одређене су 

инжењерскогеолошке карактеристике 

терена и инжењерскогеолошке појаве и 

процеси: литолошки састав, структурно-

текстурна својства терена, степен 

дијагенезе, и степен распаднутости 

стенске масе 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.4. Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Горњи Милановац 

Инжењерскогеолошко картирање методом 

профила уз неопходне модификације - 380 

km2; извршено је прикупљање података о 

савременим активним и умиреним 

егзодинамичким процесима, 

регистрованасу  лежишта геолошких 

грађевинских материјала као и санациони 

радови у терену 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.5. Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Жагубица 

Инжењерскогеолошко рекогносци- рање – 

300 km
2
 и картирање 240km

2
; сагледана је 

инжењерскогеолошка проблематика 

терена, издвојени су одговарајући 

литолошки чланови и развијеност 

савремених   егзогеодина мичких процеса 

у терену; урађене су прелиминарне 

инжењерскогеолошке карте 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.6. Пројекат:  

Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Зајечар 

Инжењерскогеолошко картирање – 220 

km
2
; издвојени су квартарни, неогени и 

кредни седименти, активне јаруге, 

дефинисан литолошки састав материјала 

квартарних творевина, процењена њихова 

дебљина, издвојена су активна и умирена 

клизишта 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

7.7. Пројекат:  Инжењерскогеолошко картирање – 270 01 4.500.000 / 
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бр. 

I II III IV 
Израда основне 

инжењерскогео-

лошке карте, 

1:100.000 лист 

Зворник 

km
2
 и рекогносцирање – 320 km

2
; 

извршено инжењерскогеолошко 

рашчлањивање стена; регистроване су 

појаве одроњавања и осипања на целом 

истражном простору; урађене су 

прелиминарне инжењерско-геолошке 

карте, размере 1:100.000 

RSD 

 

8. Програм: 

Инжењерскогео-

лошка истраживања  

Евидентирано стање инжењерскоге-

олошке стабилности испитиваног терена; 

урађене инжењерскогеоло шка и 

хидрогеолошка рејонизација за Просторни 

план општине Лучани 

01 6.400.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

8.1. Пројекат: 

Катастар клизишта 

и нестабилних 

падина Србије 

Обрађене појаве нестабилности које су 

евидентиране на терену током израде 

листова ОИГК; побољшан увид у стање 

стабилности терена и увид у напредовање 

процеса нестабилности 

01 4.500.000 

RSD 

 

/ 

8.2. Пројекат: 

Геолошке подлоге 

за Просторни план 

територије општине 

Лучани 

На основу инжењерскогеолошке и 

хидрогеолошке реамбулације терена 

регистровани заступљени литоло- шки 

чланови, и инжењерско-геолошки процеси 

и појаве, а на основу тога урађена је 

инжењерско- геолошка рејониација терена 

01 1.900.000 

RSD 

 

 

 

 

/ 

9.  Програм: 

Истраживање 

металичних 

минералних 

сировина – 

истраживање 

ретких елемената 

Србије са оценом 

минералне 

потенцијалности 

Оцењена потенцијаност минера-лизације 

ретких елемената Лецког андезитског 

масива, Рековачког неогеног басена и 

Топличког терцијарног басена, 

Бујановачког гранитског масива и урана и 

ретких земаља на подручју Плавна- 

Сиколе  

01 9.200.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

9.1. Пројекат: 

Студија 

потенцијалности 

вулканогено-

седиментних стена 

на ретке метале (Be, 

Nb, Li, Ga и др.,) 

У Лецком масиву издвојене су стене са 

знатно повишеним садржајем: Li -132,5 

ppm, B - 180 ppm и Cs - 91,8 ppm и са 

повишеним садржајима Sr, Na и Mg; у 

Топличком басену, у миоценским 

седиментима детектовани су високи 

садржаји Li -208 ppm и B - 120 ppm са 

повишеним садржајима Na и Mg; у 

Рековачком неогеном басену, у 

доњомиоценским седиментима, издвојени 

су високи садржаји Li - 200 ppm и B - 70 

ppm  

01 2.800.000 

RSD 

 

/ 

9.2. Пројекат: 

Истраживање  

урана и елемената 

ретких земаља на 

подручју Плавна-

Сиколе 

 

Уран регистрован на контакту грани та и 

јурских седимената (у седиме- нтима); 

садржај U од 100 до преко 1000 ppm; 

аномалне вредности  еле- мента ретких 

земаља  регистроване су у већем броју 

узорака; просторно, минерализације 

ретких земаља су у оквиру 

палеодепресије, а у стубу су смештене у 

седиментима изнад уранских 

минерализација које леже преко 

01 3.400.000 

RSD 

 

/ 
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I II III IV 
гранитоида 

9.3. Пројекат: 

Геолошка 

истраживања појава 

минерала: циркона, 

граната, амфбола, 

апатита, 

леукоксена, рути- 

ла и ксенотима, као 

концентрата ретких 

елемената у 

Бујановачком 

гранитском маси- 

ву и контактном 

појасу 

Циркон је утврђен у 7 шлихова са 

садржајем од 1,51-11,15%; ксенотим је 

утврђен у 5 шлихова са садржајем од 0,21-

1,00%; геохемијским анализама откривене 

су аномалне концентрације елемената из 

групе ретких земаља за: Pr-празеодијума, 

Eu-еуропијума, Tn-тулијума, Ce-церијума, 

Nd-неодијума; аномалне концентрације 

ретких елемената утврђене су за: Та-

тантал, Hf-хафнијум, Zr-цирконијум, Nb-

ниобијум 

01 3.000.000 

RSD 

 

/ 

10.  Програм: 

Металогенетска 

проучавања, 

истраживања и 

оцена 

потенцијалности 

подручја у погле- ду 

металичних 

минералних 

сировина 

Оцењена потенцијалност металичних 

минералних сировина на подручју Голије, 

Златичева код Котленика, Јастребца и 

Великог Рзава и Увца 

01 16.900.000 

RSD 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

 

10.1. Пројекат: 

Провера 

аеромагнетских 

аномалија у рудном 

рејону Голије 

Kонстантована је занимљива појава злата 

(око 2 ppm), на аномалији ''Глеђице'' затим 

више нових појава злата (око 0,1 ppm); 

поред злата константоване су 

минерализације волфрама, олова и цинка  

01 2.200.000 

RSD 

 

/ 

10.2. Пројекат: 

Основна геоло- шка 

истраживања злата 

и пратећих 

минералних сиро 

вина у језерским 

седиментима 

подручја Златићева 

код Власотинаца 

У језерским седиментима утврђене су 

аномалне вредности арсена, бакра, 

кобалта и никла у свих 36 проба; већина 

проба има аномалне вредности: антимона, 

селена, скандијума и цинка; мањи број 

проба има аномалне садржаје: молибдена, 

ванадијума, урана и торијума; није 

утврђено присуство злата. 

01 2.200.000 

RSD 

 

/ 

10.3. Пројекат: 

Геолошка истра- 

живања бакра, злата 

и пратеће 

асоцијације 

елемената (Pb, Zn, 

Ag) у дијабаз-

рожној формаци- ји 

Средњег Полимља  

Картирање на повшини од 16 km
2
; бакар 

се појављује у 51 аномалнoј проби са 

вредностима од 110 ppm до 4,13%; злато 

се појављује у 21 аномалној проби са 

вредностима од 0,05 ppm до 0,55 ppm; 

цинк је у аномалним вредностима 

регистрован у свих 25 проба, са 

вредностима од 93 – 30.575 ppm 

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 

10.4. Пројекат: 

Основна геоло- шка 

истраживања 

полиметаличних 

рудних минерали 

зација у рудном 

пољу Котленик 

Регистроване појаве: Pb, Zn, Cu, Au, Ag, 

As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Cz, Sb, Th, U, у 

границама кларка за интермедијарне стене 

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 

10.5. Пројекат: 

Геолошка 

истраживања Ti и V 

Титан има високу вредност само у једној 

проби – 1,621%; злато се појављује у 5 

аномалних проба са вредностима од 0.08 

01 1.700.000 

RSD 

 

/ 
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на Јастребцу ppm до 0.32 ppm 

10.6. Пројекат: Геолошка 

истраживања 

мангана на подручју 

Великог Рзава и 

Увца са оценом 

минералне 

потенцијалности 

Рекогносцирање и проспекција мангана на 

целом истражном простору - 24 km
2
, на 

карти размере 1:10.000; израда детаљне 

геолошке карте размере 1:10.000 на 

издвојеном простору - 12 km
2
; хемијске 

анализе су урађене на следеће елементе: 

Mn, Fe, Р и SiО2 

01 3.700.000 

RSD 

 

/ 

10.7. Пројекат: 

Хидрогеохеми-јскa 

методa проспекције 

у истраживању 

лежишта метали- 

чних минералних 

сировина (злато, 

сребро, бакар, олово 

и цинк) 

На основу добијених резултата 

хидрогеохемиојске проспекције, 

хидрогеолошке проспекције и 

упоређивањем резултата са подацима 

стрим, металометријске и литогеохемијске 

проспекције може се уочити 

сврсисходност примене хидрогеохемијске 

проспекције у истраживању лежишта 

металичних минералних сировина  

01 2.100.000 

RSD 

 

/ 

11. Програм:  

Истраживања 

неметаличних 

минералних 

сировина 

Оцењена потенцијалност неметали- чних 

минералних сировина на Лецко Раданском 

подручју, у неогеним басенима у 

постколизионом периоду и одређена 

могућност валоризације неметала у 

органској пољопривредној производњи. 

01 7.700.000 

RSD 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

11.1. Пројекат: 

Геолошка 

истраживања 

алунита Лецко-

Раданског подручја 

Утврђено је присуство алунита и 

натроалунита и јарозита, у делу 

истраживаног простора; дефинисани су 

правац распрострањења и перспективност  

простора за наставак истраживања 

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 

11.2. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања 

лежишта соли, 

гипса, анхидрита, 

троне у неогеним 

басенима у 

постколизионом 

периоду 

Рендгенске анализе урађене су на 

узорцима стена и минерализованих вода; 

добијени резултати потврђују резултате 

хемијских анализа вода где се на основу 

вредности катјонске измене може извести 

закључак да су анализиране воде сличне 

копненим сланим водама; у водама 

констатова- ни: халит, гипс и чилска 

шалитра као доминантни, а у стенама 

анхидрит 

01 2.400.000 

RSD 

 

/ 

11.3. Пројекат: 

Стање и перспе- 

ктиве развоја 

сировинске базе 

неметаличних 

минералних 

сировина на 

подручју Републике 

Србије и могућност 

валоризације у 

органској 

пољопривредној 

производњи  

На основу реализованих теренских, 

кабинетских и лабораторијских радова и 

истраживања оређена употребљивост и 

могућности употребе неметаличних 

минералних сировина (кречњака, мермера, 

бигра, доломита, мермерног оникса и 

травертина) у органској пољопривредној 

производњи   

01 2.800.000 

RSD 

 

/ 

12. Програм: 

Истраживања 

енергетских 

минералних 

сировина 

Оцењена потенцијалност и квалитет 

ресурса лијаског угља Вршке Чуке и дела 

карбонских угљева Источне Србије; 

прецизније дефинисана положаја 

угљоносне серије у Деспотовачком, 

01 18.300.000 

RSD 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 
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I II III IV 
Западно-моравском и Сокобањском 

угљеном басену 

Србијe 

до 2030. 

године 

12.1. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања 

угљоносног басена 

Вршка Чука код 

Зајечара 

Картирање - 4 km
2
; 52 узорка за 

лабораторијска испитивања; геоеле- 

ктрично профилирање на дужини од 2.500 

m; захваћена  дубина од 600 – 800 m; 

петролошке анализе на 52 узорка стена а 

микропалеонтолошка испитивања на 20 

узорака кречњака 

01 3.800.000 

RSD 

 

/ 

12.2. Пројекат: 

Студија 

потенцијалности 

угљоносног карбона 

у 

Карпатобалканској 

области Источне 

Србије  

Картирање – 10 km
2
; петролошка  

испитивања на 30 а микропалеонто- лошка 

на 20 узорака; на геоелектри- чном 

профилу дужине 1,1 km издвојене су 3 

литолошке јединице: горња одговара 

угљоносном лијасу, средња угљоносном 

карбону и доња метаморфисаним стенама 

старијег палеозоика 

01 3.700.000 

RSD 

 

/ 

12.3. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања 

лежишта угља у 

Сокобањском 

басену  

Теренским радовима утврђено је 

постојање асиметричне синклинале са 

стрмијим падовима слојева на јужном 

крилу и блажим на северном крилу, што 

указује на претпоставку о повољнијем 

положају читлучке серије, уколико је 

развијена, према северном ободу басена; 

дефинисан је палеорељеф и утврђена 

позиција најдубљих делова басена  

01 4.600.000 

RSD 

 

/ 

12.4. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања угља у 

Деспотовачком 

угљоносном басену 

-Урађена геолошка и фотогеолошка карта, 

1:10.000; геофизичка истраживања су 

потврдила простирање неогених 

седимената ка југу и југоистоку од 

истражног простора; урађена је геолошко 

– економска оцена истражног простора  

01 3.800.000 

RSD 

 

/ 

12.5. Пројекат: 

Студија 

угљоносности 

Западно- 

моравског басена са 

израдом геолошко-

економске оцене и 

Swot анализе 

Синтетизовање обрађених података у 

виду: параметара и показатеља геолошко-

економске оцене истражног простора, 

SWOT анализа за истражни простор; 

израђених графичких прилога за свако 

лежиште; израђених база података о 

изведеним истражним радовима 

01 2.400.000 

RSD 

 

/ 

13. Програм: 

Имплементација и 

развој Геоло- шког 

информаци- оног 

система Србије 

ГеолИСС 

Унете основне информације у базу 

(ФоДиб) из 4494 раније урађених 

Извештаја и Елабората геолошких 

истраживања 

01 1.500.000 

RSD 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

13.1. Пројекат: 

Унос геолошких 

података из Фонда 

геолошке 

документације у 

форму Геолошког 

информационог 

система Србије 

(ГеолИСС) 

Укупно је анализирано, комплетирано и 

унето у базу (ФоДиб) 320 докумената, уз 

кратак резиме о свим извршеним 

геолошким истраживањима којима 

располаже Фонд геолошке документације 

– Министарство 

01 1.500.000 

RSD 

 

/ 
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I II III IV 
14. Програм: 

Општа геолошка 

истраживања на 

територији АП 

Војводина 

Дефинисане основне карактеристике 

карбоната Северне Бачке; извршена 

процена утицаја природног хазарда на 

баденске фације Војводине  

01 8.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

14.1. Пројекат: 

Студија рецентних 

карбонатних 

формација Северне 

Бачке 

 

На изданцима у раскопима конста- товани 

су "слојеви" карбонатних пешчара светло 

сиве до сивожућка- сте боје; утврђено је 

да су карбонати невезане стене које немају 

континуи- рано распрострањење, већ се 

јављају као велика сочива; карбонати су  

настали хемијским процесима у току 

сувих и топлих климатских периода 

холоцена 

01 4.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

14.2. Пројекат: 

Баденске фације 

Војводине и утицај 

природног хазарда у 

њиховим 

осетљивим 

деловима  

На подручју Фрушке Горе и Старог 

Сланкамена дефинисано је  распро- 

страњење појединих литолошких чланова 

баденских седимената; утврђено стање 

раније установљених фација и извршена 

процена утицаја природног хазарда на 

поједине од њих  

01 3.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15. Програм: 

Основна 

истраживања  

геолошких ресурса 

на територији АП 

Војводина 

Урађена претходна истраживања ''горких 

вода''; дефинисан утицај и зависност 

подземних и површинских вода и 

земљишта; дефинисана подручја угрожена 

клизиштима и ерозијом; утврђене границе 

потенцијалних рудоносних формација  

01 26.700.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

15.1. Пројекат: 

Студија стања и 

перспективе 

коришћења 

лековитих вода 

Војводине у 

функцији развоја 

бањско-туристичког 

комплекса  

Урађена обрада и анализа хемијских и 

баланеолошких анализа (30), које су 

прикупљене током претходних фаза; 

урађена хидрогеолошка обрада података и 

израда графичке документације - 

наменских карата, профила и дијаграма - 

на основу новодобијених резултата 

хидрогеолошких истраживања 

01 3.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.2. Пројекат: 

Основна 

хидрогеолошка и 

хидролошка 

истраживања 

''горких вода'' на 

територији Баната – 

I  фаза подручје 

средњег Баната  

Урађене су анализе и одређене физичко 

хемијске карактеристике ''горких вода''; 

поређењем хемијског састава вода из 

бунара у различитим периодима урађени 

су мониторинзи промене квалитета; 

анализом су одређени типови подземних 

вода по категоризацији и подели као и по 

процентуалном учешћу одређених јона и 

физичко-хемијском саставу     

01 2.200.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.3. Пројекат: 

Комплексна гео- 

лошка истражи- 

вања фосилних 

речних долина у 

лесу и лесоидним 

творевинама 

Делиблатске 

Урађена анализа аероснимака шире зоне 

Пешчаре, која је резултирала израдом сета 

радних фотогеолошких карата; 

анализирана је распложива документација 

и публиковани материјал; на основу 

анализе аероснимака, извршено је 

геоморфолошко и хидрогеолошко 

рекогносцирање делова терена и 

01 3.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 
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пашчаре као 

главних приро- 

дних каптажа 

подземних вода.  

прикупљена је фотодокументација   

15.4. Пројекат: 

Инжењерска  и 

хидрогеолошка 

истраживања 

поводња на 

територији 

Војводине  

 

Обављена истраживања квартарних 

седимената са освртом на депонате 

поводња за подручје Срема; урађени 

профили квартарних седимената којим се 

дефинише кретање палео- корита 

рецентних река за  период од плеистоцена 

до данас; урађена анализа зависности 

нивоа подземних вода са нивоом  

површинских   

01 3.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.5. Пројекат: 

Инжењерскогеол-

ошка карта Србије 

за терито- рију 

Војводине  

1: 200 000  

Обрада података је омогућила да се ураде 

финалне верзије карата, размере 1:200 000 

01 3.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.6. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања 

минералних 

сировина у 

наносним 

творевинама Вршца 

и околине 

Синтезом података из расположиве 

документације и из претходних 

истраживања оконтурен је најперспе 

ктивнији простор за даља истражи- вања; 

у шлиховима који су узети у алувионима 

реке Нере и потока: Месића, Сочице и 

Физешу утврђено је  присуство злата, 

граната, сфена, рутила, циркона и других 

минерала 

01 3.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.7. Пројекат: 

Основна геолошка 

истраживања 

пелоида на подручју 

југозападног Баната 

(Опово-Баранда)  

Утврђено је присуство пелоида у делу 

истраживаног простора; 

издвојена су три економски инте- ресантна 

простора у погледу поте- нцијалности 

откривања налазишта пелоида; 

дефинисани су, правац распрострањења и 

перспективност  простора за наставак 

проспекцијских истраживања 

01 3.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.8. Пројекат: 

Структурно-

тектонска и 

формациона 

анализа неогених 

седимената на 

ободу Фрушке Горе 

као потенцијалних 

носиоца 

минералних 

сировина 

Снимљено 350 m детаљних геолошких 

стубова, са издвојеним литојединицама 

ранга слоја, секвенце и пакета; обаљено 

узорковање и лабораторијске анализе; 

урађен графички приказ развића 

континенталног неогена на северним 

падинама Фрушке Горе 

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

15.9. Пројекат:  

Основна геолошка 

истраживања 

халогених 

елемената (± Li и B) 

и њихових 

једињења на  

територији АП 

Војводине 

Урађено рекогносцирања на територији 

средњебанатског округа; испитивани су 

садржаји Cl, Li и B у подземним водама 

(бунари) и у тлу (земљиште, пелоиди и 

слатине); воде из Торде у односу на друге 

локалитете имају већи садржај Cl (585 

mg/l); висок садржај Cl имају сланишта 

Сланог Копова (0,38%) и пелоиди бање 

Русанде (0,41%) 

01 3.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

16. Програм:  

Геоеколошка 

Идентификовани неоргански загађи- вачи 

у средњем Банату; новооткри- вени 

01 10.000.000 

RSD 

Стратегијa 

управљања 
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истраживања на 

територији АП 

Војводина 

палеонтолошки узорци Череви- ћког 

потока; дефинисан утицај флу- вијалних 

наноса малих токова на ква литет вода 

Саве и Дунава; одређена условљеност 

режима површинских и подземних вода 

Засавице  

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

16.1. Пројекат: 

Геохемијска 

испитивања 

неорганских 

загађивача у 

средњем Банату као 

подлога за израду 

геоеколошке карте 

На појединим локацијама констато- вана 

је повишена концентрација токсичних 

метала: Hg, Pb и Ni у тлу; посебно је 

значајна 15 пута већа концентрација Hg од 

дозвољене код Радојева; постоји 

оправдана бојазан од контаминације тла, 

подземних и површинских вода која би 

могла да негативно утиче на квалитет 

пољопривредних производа 

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

16.2. Пројекат: 

Хидрогеолошка 

истраживања терена 

у сливу реке 

Засавице са освртом 

на међу- зависност 

режима 

површинских и 

подземних вода и 

утицаја на еко си- 

стем специјалног 

резервата 

˝Засавица˝  

Утврђена је различитост у саставу и 

дебљини муља на локалитетима ''Засавица 

I'' и ''Засавица II'' (у оквиру специјалног 

резервата), што указује и на сасвим 

другачију динамику прилива подземних 

вода у водни екосистем специјалног 

резервата ''Засавица''; детектована је и 

одређена концентрација тешких метала у 

муљевима 

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

16.3. Пројекат: 

Геолошка 

истраживања 

Черевићког потока 

у циљу очувања, 

конзервације и 

презентације 

палеонтолошких 

налазишта 

Рекогносцирањем терена извршена је 

идентификација основних геоло- шких 

вредности, њихово поређење са 

резултатима ранијих истраживања и 

евидентирање новооткривених локалитета 

богатих палеофауном; урађено снимање 

локалних геоло- шких стубова и профила; 

узети су узорци (седименти и фауна) за 

лабораторијска испитивања  

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

/ 

16.4. Пројекат: 

Комплексна 

геолошко-еколошка 

истраживања 

флувијалних наноса 

малих токова у 

сливу Саве и 

Дунава на 

територији АП 

Војводине  

Теренски радови су обухватили обилазак 

и рекогнисцирање терена од око 6.000 

km2; узето је пет узорака наноса 

флувијалних токова и дати на комплетну 

геохемијску анализу; израђен је катастар 

малих токова са основним теренским 

тачкама – 40   

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

 

 

/ 

17. Програм: 

Геоархеолошка 

истраживања на 

територији АП 

Војводина 

На основу геоархеолошких итраживања 

настављена археолошка истраживања на 

локалитету Вишњевача код Падеја 

01 2.500.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

17.1. Пројекат: 

Геоархеолошкa 

истраживања на 

На основу података добијених 

археолошком и геолошком проспекцијом 

терена, геофизичких снимања делова 

01 2.500.000 

RSD 

 

/ 
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локалитету 

Вишњевача код 

Падеја (пилот 

пројекат)  

локалитета настављена су археолошка 

ископавања ограничене површине на 

локалитету Вишњевача  

Из буџета 

АП 

Војводине 

18. Програм: 

Имплементација и 

развој Геоло- шког 

информаци- оног 

система Србије  – 

подсистем за АП 

Војводину 

Унети основни библиографски подаци и 

основне информације о студијама, 

извештајима и елаборатима са кратким 

резимеом, у базу фондовске 

документације Геолошког информационог 

система Србије   

01 4.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

 

Стратегијa 

управљања 

минералним 

ресурсима 

Републике 

Србијe 

до 2030. 

године 

18.1.  Пројекат:  

Унос геолошких 

података из Фонда 

геолошке 

документације 

Покрајинског 

секретаријата за 

енергетику и 

минералне 

сировине у форму 

Геолошког 

информационог 

система Србије 

(ГеолИСС) 

Урађено ажурирање базе извештаја 

рађених до 1991. године; закључак 

Извештаја и Елабората (3-10 страна) је 

унет у формату .pdf  у одговара- јући 

''фолдер'' чиме се избегава преоптерећење 

базе што би успорило рад; из графичке 

документације сваког извештаја одабран 

је (један или више) карактеристичан 

прилог који је скениран и после 

одговарајуће обраде унет у базу као 

резимеи 

01 4.000.000 

RSD 

 

Из буџета 

АП 

Војводине 

 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

2. Функција Сузана Грубјешић, потпредседник Владе за европске интеграције 

3. Делокруг На основу члана 13. ст. 1 и ст. 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) и члана 4. став 2. Пословника 

Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06–пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 

20/11 и 37/11), председник Владе Републике Србије донео је Одлуку број: 035-18/2012-

01 („Службени гласник РС”, број 82/12)  којом овлашћује Сузану Грубјешић, 

потпредседника Владе,  да усмерава и усклађује рад министарстава и посебних 

организација у области европских интеграција. Под усмеравањем и усклађивањем рада 

министарстава и посебних организација у области европских интеграција подразумева 

се вођење и координација процеса придруживања Републике Србије Европској унији, и 

у оквиру тога:  
1. координација припреме, израде и спровођења 

преговарачке позиције Републике Србије за преговоре о приступању Европској унији; 

2. вођење и координација процеса спровођења Националн  

Стратегије за приступање  Европској унији и Националног програма за интеграцију 

Републике Србије у Европску унију; 

3. координација процеса програмирања Инструмената за  

предприступну помоћ и усклађивања националних приоритета са приоритетима 

утврђеним у Вишегодишњем индикативном планском документу; 

     4) координација сарадње Републике Србије са Европском  
инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе. 

     Одлуком су пренета овлашћења да директору Канцеларије за европске интеграције 

издаје обавезна упутства и посебна задужења, сходно политици Владе; да води и 
координира  процес спровођења Националне стратегије одрживог развоја; да 

координира, надзире и извештава о напорима Владе у области социјалног укључивања; 

да руководи пројектима:  

1) „Ка ефикаснијем спровођењу  реформи-унапређење планирања, буџетирања, 

праћења и извештавања”; 

2)  „Подршка имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији”; 

3)  „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији” 

 

 

У периоду јул – децембар 2012. године потпредседница Владе је учествовала у 71 међународној 

активности из области европских интеграција чиме су ојачани односи Републике Србије са Европском унијом, 

враћено је поверење у државу и  успостављен је нови кредибилитет Владе у комуникацији cа европским 
званичницима.  

Активности су обухватиле састанке са највишим државним званичницима, амбасадорима и 

представницима међународних организација. Састанци су одржани са свим амбасадорима држава чланица 
Европске уније присутним у Београду на резиденцијалној основи, као и са амбасадорима САД, Краљевине 

Норвешке, Јапана, Аустралије, Републике Хрватске, Државе Израел, Републике Турске и Руске Федерације, као и 

са представницима УСАИД, ГИЗ и ИРИ. 

У последњем кварталу 2012. године, потпредседница Владе за европске интеграције (у даљем тексту: 

потпредседница Владе) је боравила у Прагу, Хагу, Бриселу и Хановеру, где се састала са највишим државним и 

европских званичницима и представила им напедак Републике Србије у процесу европских интеграција и 

реформи. Уз то, у Холандији је отворила манифестацију „Дани Србије у Хагу“.  

Потпредседница Владе се у више наврата састала са европским комесаром за проширење Штефаном 

Филеом, а одржала је састанке и са другим представницима најзначајнијих међународних организација – 
Европске уније, Уједињених нација, Савета Европе и ОЕБС-а. Рад са Европском комисијом укључио је и сусрете 

са свим представницима у структури Генералног директората за проширење који се баве Републиком Србијом 

(директор Генералног директората за проширење, шеф директората Ц и шефица Одсека за Србију).  
Потпредседница Владе је учествовала на осам међународних конференција у земљи и иностранству. У 

Прагу се, на маргинама Конференције о проширењу, састала са министрима спољних послова Чешке Републике и 
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Републике Хрватске. Постигнут је договор о обнављању Протокола о сарадњи Републике Србије и Републике 

Хрватске у области европских интеграција, којим ће нашој земљи бити стављено на располагање искуство 

Републике Хрватске у процесу преговора са Европском унијом. Такође, у оквиру сарадње са Републиком 

Хрватском имала је размену мишљења са делегацијом коју су предводили Хрвоје Марушић, помоћник министра 
за спољне послове и европске интеграције и Владимир Дробњак, главни преговарач Републике Хрватске у 

процесу приступања Европској унији.  

 Контакти са Европским парламентом (ЕП) остварени су кроз учешће на Интерпарламентарном дијалогу, 
одржаном у Београду, кроз размену мишљења са Спољнополитичким одбором, састанцима са Делегацијом ЕП за 

југоисточну Европу и известиоцем ЕП за Републику Србију. Такође, потпредседница Владе се сусрела са 

представницима делегације Одбора за безбедност ЕП.   

 Током дипломатских активности, саговорници потпредседнице Владе су оценили да је учињен значајан 

напредак у процесу европских интеграција од почетка мандата ове Владе. Ти ставови видљиви су и у закључцима 

Савета Европске уније од 11. децембра 2012. године, који отварају могућност добијања датума преговора током 

ирског председавања. На састанку министара за европске послове у Даблину на који је Република Србија први 

пут позвана, добијена је недвосмислена подршка за добијање датума за отпочињање преговора у јуну 2013. 

године, наставак унутрашњих реформи као и нормализацију односа са Приштином. Одлука о датуму биће донета 

после извештаја који ће висока представница Европске уније за спољну и безбедносну политику и Европска 
комисија поднети Савету Европе у априлу 2013. године. Поред представника држава чланица и Европске 

комисије, подршку Републици Србији дао је и Спољнополитички одбор ЕП који је усвојио резолуцију којом 

препоручује добијање датума за почетак преговора у јуну 2013. године. 

 У више наврата, од стране ЕУ званичника, јавно је потврђена способност и спремност наше 

администрације да отпочне преговоре. На последњем састанку са Генералним  директором за проширење ЕК, 

Пјером Мирелом, оцењено је да су у Републици Србији учињени значајни реформски потези.  

Потпредседница Владе састала се са министром спољних послова Литваније. Том приликом је истакнута 

спремност Владе Литваније да се у што скорије време у њиховом парламенту ратификује Споразум о 

стабилизацији и придруживању са Републиком Србијом. Такође, договорено је да у најскорије време висока 
државна делегација Републике Србије оде у званичну посету Литванији.   

Потпредседница Владе примила је у Београду четири министарске делегације (Уједињеног Краљевства 

Велике Британије и Северне Ирске, Словачке Републике, Краљевине Шведске и Републике Аустрије), две 
парламентарне делегације немачког Бундестага, мешовиту делегацију немачке покрајине Хесен, парламентарну 

делегацију Краљевине Шведске и угостила делегацију Одбора за европске послове Републике Финске. Одржана 

су четири састанка са делегацијама министарстава спољних послова (Савезне Републике Немачке, Краљевине 
Шведске, Републике Аустрије и Ирске).  

 Активности администрације у области европских интеграција: 

- основано је Координационо тело за процес приступања Европској унији којим се образује координациона 

структура неопходна за управљање процесом европске интеграције Републике Србије. Ово тело чини 12 

министара, а председава премијер,  

- Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију за период 2008–2012. године је 

испуњен 79% (усвојено је 876 од 1.102 предвиђена прописа), 

- Влада је усвојила Акциони план за испуњавање препорука из Годишњег извештаја Европске комисије који 

обухвата активности Владе до 1. септембра 2013. године, 
- настављено успешно спровођење Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Републике 

Србије и Европске уније (ПТС) чиме је потврђена способност наше администрације да примењује европске 

стандарде,  
- у току је завршетак израде Националног плана за усклађивање законодавства са европским законодавством 

(НПАА) који ће Влада усвојити почетком марта 2013. године, 

- одржана је Пленарна седница унапређеног сталног дијалога Републике Србије и Европске уније, на којој је 

оцењено од стране ЕУ званичника да су учињени кључни помаци у спровођењу реформи у процесу европских 

интеграција,  

- одржан је састанак Одбора за спровођење прелазног трговинског споразума и  прва рунда преговора о 

Адаптацији Споразума о стабилизацији и придруживању, 

- стално је јачање преговарачке структуре кроз подршку Кабинета за европске интеграције, Канцеларије за 

европске интеграције и немачког ГИЗ. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закључак                             

05 број: 018-5916/2012            

од 20 септембра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11, 68/12-

УС у 72/12) 

Усваја се текст Анекса 5 на 

Споразум између 

Швајцарске Конфедерације 

и Владе Републике Србије у 

вези са донацијом за 

Пројекат „Подршка 

унапређењу процеса 

социјалног укључивања у 

Републици Србији”, фаза 1, 

7F-03916.01 за период од 1. 

јула 2009. године до 31. 

децембра 2009. године, 

потписан 27. јула 2009. 

године  

/ Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

између 

Европских 

заједница и 

њихових држава 

чланица, са једне 

стране, и 

Републике 

Србије, са друге 

стране 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 

1.  Пројекат:                 

Подршка 

унапређењу процеса 

социјалног 

укључивања у 

Републици Србији  

 

Успостављен систем за 

праћење индикатора социјалне 

искључености; успостављено 

редовно информисање о 

процесу социјалне 

укључености у Републици 

Србији; пружена подршка 

ресорним министарствима у 

припреми инклузивних закона 

и програма у областима: 

запошљавања, образовања, 

здравства, пољопривреде и 

социјалне политике; радна 

група Владе за социјално 

укључивање редовно се састаје 

у циљу координације процеса 

социјалног укључивања; 

побољшана је статистика и 

унапређено спровођење мера 

усвојених од стране Владе и 

унапређено извештавање за 

област укључености и 

смањења сиромаштва; 

успостављен је план 

комуникације, као и идентитет 

процеса социјалног 

укључивања 

05 721.689 CHF 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 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

2. Директор Милан Пајевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције 

(„Службени гласник РС”, бр. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 и 106/12), Канцеларија 

обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе 

повезане са координацијом рада министарстава, посебних организација и служби 

Владе који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом 

придруживања и приступања Европској унији; координацију припреме и преговора са 

Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора; координацију 

спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела 

основаних тим Споразумом; координацију припреме стратешких докумената у вези са 

процесом приступања Европској унији; координацију сарадње органа државне управе 
са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и 

техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, 

кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештавање 

Министарства спољних послова; праћење и подстицање усклађивања прописа 

Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање 

Европске уније и јавности о томе; помоћ министарствима и посебним организацијама у 

усклађивању прописа са прописима Европске уније; координацију међународне 

развојне помоћи; координацију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију и 

утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава међународне помоћи; 
праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне 

развојне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију 

процеса оцењивања спровођења ИПА програма; обавља послове руководиоца 
оперативне структуре и националног тела за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње; учествује у заједничким одборима за праћење и усмерава 

рад заједничких одбора за праћење програма, као и рад заједничких техничких 

секретаријата за програме прекограничне сарадње на територији Републике Србије; 

координира инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија; праћење 

извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању 

и приступању Европској унији; координацију превођења и припреме националне 

верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од 

званичних језика Европске уније; информисање јавности и промоцију активности у 
процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне 

развојне помоћи, укључујући ИПА средства; сарадњу, посредством Министарства 

спољних послова, са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу 
придруживања и приступања Европској унији; координацију и спровођење обуке из 

области Европске уније. Канцеларија остварује сарадњу са Министарством спољних 

послова и другим надлежним органима државне управе у разматрању питања која се 
односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра 

Мисије Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција. 

Канцеларија обавља и друге послове из области придруживања и приступања 

Европској унији које јој Влада повери. 

 

 

У периоду јул - децембар 2012. године Канцеларија за европске интеграције (у даљем тексту: канцеларија) 

је имала бројне, значајне и успешне активности. 

      Канцеларија је Влади на месечном нивоу достављала Информацију о текућим активностима спроведеним 
у процесу приближавања Републике Србије Европској унији.  

      Дана 21. новембра одржана је друга седница Координационог тела за процес приступања Републике 

Србије Европској унији. 
      Одржан је састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику (у децембру, у Београду). 

Канцеларија је у својству секретаријата ПТС са српске стране у сарадњи са представницима Европске комисије 
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сачинила званични записник са овог састанка и пружила стручну помоћ органима државне управе у вези са 

питањима из делокруга пододбора. 

      Канцеларија је организовала састанaк Унапређеног сталног дијалога о економским и финансијким 

питањима са представницима Европске комисије, у Београду, 4. и 5. децембра 2012. године.  
      У тиму Владе Републике Србије за преговоре са Европском унијом о адаптацији Споразума о 

стабилизацији и придруживању и Прелазног споразума, а поводом уласка Републике Хрватске у Европску унију, 

Канцеларија је редовно учествовала. 
      На предлог Канцеларије извршено је именовање нових представника органа државне управе у саставу 

Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији, Стручне групе Координационог 

тела и 35 подгрупа Стручне групе. Такође, на предлог Канцеларије имановани су представници Републике Србије 

у радним телима за спровођење ПТС. 

       Канцеларија је на свака три месеца извештавала Владу о испуњавању обавеза из Измењеног и допуњеног 

Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију. Поднета су два извештаја, које је 

Влада усвојила.  

       Дато је 325 мишљења на нацрте прописа којима се врши усклађивање домаћег законодавства са 

прописима Европске уније. Поред тога, Канцеларија је давала мишљење и на одређен број међународних 

споразума, уредби, секторских стратегија, преговарачких позиција, као и на одређен број закона у поступку јавне 
расправе. 

       На предлог Канцеларије, Влада је усвојила Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије 

садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. 

годину. 

        На предлог Канцеларије, децембра 2012. године отпочео је рад на изради Националног програма за 

усвајање правних тековина ЕУ за период 2013–2016. године. Усвајање је предвиђено до краја фебруар 2013. 

године. 

        У циљу повећања ефективности међународне помоћи Републици Србији (процењено је да је у 2011. 

години реализовано око милијарду евра развојне помоћи, при чему је број развојних партнера око 30), током  
године унапређени су процеси планирања, програмирања и извештавања о развојној помоћи. Процес 

програмирања отпочет је дефинисањем Акционог плана за програмирање и извештавање о развојној помоћи 

почетком године, након чега је спроведено низ активности у вези са идентификовањем и израдом приоритетних 
предлога пројеката за финансирање из међународне помоћи. У складу са инструкцијама Европске комисије за 

програмирање ИПА програма, заснованих на секторском приступу, отпочето је са припремом националног 

програма (секторских и пројектних предлога) за финансирање из ИПА 2013. Пакети помоћи за билатералне 
донаторе припремљени су у складу са специфичним процедурама и правилима донатора, као и предлози 

пројеката за вишекорисничку ИПА и финансирање у оквиру Инвестиционог оквира за западни Балкан. Током 

године, потписан је низ међународних споразума о развојној помоћи. У децембру је потписан Финансијски 

споразум са Европском комисијом којим се одобрава финансирање националног програма у оквиру ИПА 2012. 

Имајући у виду да ће  Република Србија, након стицања статуса кандидата за чланство у Европској унији, 

користити средства из претприступног инструмента за 2013 према децентрализованом систему за управљање ЕУ 

средствима (ДМ), пренос права за управљање ЕУ средствима од стране Европске комисије подразумева 

постојање институција, капацитета и процедура усклађених са правилима за ДМ. С тим у вези, током 2012. 

године, израђене су релевантне процедуре, припремљена документација и унапређени капацитети за спровођење 
тих процедура, у делу надлежности Канцеларије, а акредитациони пакет поднет је Европској комисији у јуну 

2012. године. 

        Значајни напори су уложени у јачање капацитета за управљање средствима ЕУ фондова и развојном 
помоћи, како у оквиру Канцеларије, тако и у осталим органима државне управе, и то кроз обуке, студијска 

путовања, израду едукативних материјала и унапређење ИСДАКОН информационог система за координацију 

развојне помоћи. Конкретно, у сарадњи са Службом за управљање кадровима, одржан је низ обука за органе 

државне управе у вези са различитим темама у области управљања међународном помоћи. Унапређен је дијалог и 

партнерство свих заинтересованих страна у процесу планирања, програмирања и праћења развојне помоћи; 

одржаване су редовне консултације са ресорним министарствима и другим релевантним институцијама у оквиру 

рада осам секторских радних група за планирање и праћење развојне помоћи; одржаване су редовне консултације 

са представницима развојних партнера по питањима планирања и праћења развојне помоћи; обављене су 

консултације са организацијама цивилног друштва током процеса програмирања помоћи у 2012. години. У складу 

са дефинисаним механизмом за координацију развојне помоћи, који је усаглашен са представницима развојних 
партнера, у току је формирање група за координацију помоћи по секторима. 

         Током године редовно су одржаване билатералне консултације са развојним партнерима како у погледу 

програмирања, тако и праћења реализације програма финансираних из билатералне помоћи. 
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         Канцеларија, која има улогу Националнoг тела и руководеће институције Oперативне структуре за 

Програме прекограничне сарадње у Републици Србији, је организовала, 26. септембра 2012. године у Београду, 3. 

Националну конференцију о прекограничној сарадњи. Конференција је пружила прилику да се прикажу примери 

добре праксе у овој финансијској перспективи, као и да се размотре нове могућности и будућност коју имају 
Програми прекограничне сарадње на нашем путу ка интеграцији у ЕУ. 

         Спровођење Програма прекограничне сарадње са државама чланицама ЕУ, кандидатима за чланство у ЕУ и 

потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, за период јул – децембар 2012. године, детаљно је приказано у 
Табели V – Програми/пројакти органа државне управе. 

            Потисани су годишњи Финансијски споразуми за 2011. годину за Програме прекограничне сарадње са 

Републиком Хрватском, Црном Гором и Босном и Херцеговином, чија  реализација је предвиђена за 2012. и 2013. 

годину. У оквиру Програма југоисточна Европа у 2012. години потписани су Финансијски споразуми за период 

2010–2013. године. 

Дефинисане су неопходне процедуре за успостављање децентрализованог управљања Инструментом за 

претприступну помоћ, компонента II и послате су релевантним институцијама. Процена усклађености процедура 

је завршена и у току је преглед и верификација од стране Европске комисије. 

Канцеларија је расписала једну јавну набавку преводилачких услуга, којом је обухваћено око 600 

преводилачких страна правних тековина Европске уније.    
Терминолошка база и електронски корпус који су објављени на интернет страници Канцеларијe редовно 

се допуњавају 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. Организовано је више обука за координаторе  за 

стручну редактуру, стручне редакторе и преводиоце, са циљем што ефикаснијег превођења, односно стручног 

редиговања примарног и секундарног законодавства Европске уније на српском језику. 

У току је верификација превода примарног законодавства ЕУ коју обавља Радна група за верификацију 

превода примарног законодавства ЕУ. 
            У другој половини 2012. године Канцеларија је самостално и у сарадњи са различитим страним и домаћим 

фондацијама и институцијама, организовала семинаре и студијске посете. Детаљни подаци о резултатима ових 

активности приказани су у Табели V – Програми/пројакти органа државне управе. 
            Канцеларија је учествовала у реализацији неколико пројеката обуке: Јачање капацитета управе за 

интеграцију Србије у ЕУ-SA4EU2, Програм стажирања у институцијама Велике Британије и Програм обука за 

примену стечених знања, у сарадњи са Британским саветом, Изградња хоризонталних капацитетa за европске 
интеграције – техничка помоћ Великог Војводства Луксембург, Примена ССП – техничка помоћ Савезне 

Републике Немачке и Програм унапређења административних капацитета Републике Србије у области европских 

интеграција.  

           Реализовано је истраживање потреба за обуком у области европских интеграција и Европске уније. Анализа 

је спроведена путем Упитника који је прослеђен члановима Стручне групе за припрему и преговоре о приступању 

Републике Србије Европској унији и ЕУ одељењима у свим министарствима, након чега су у Канцеларији 

анализирани одговори и одабирани приоритети у складу са НПИ и Годишњим извештајем Европске комисије.   

          Канцеларија је учествовала у свим фазама развоја Регионалне школе за државну управу (Респа), а 

представник Канцеларије је учествовао у раду Надзорног одбора ове међународне организације у функцији 
заменика члана. 

         У оквиру промотивних активности и информисања грађана о процесу интеграције наше земље у ЕУ 

остварена је свеобухватна сарадња са представницима надлежних министарстава и других институција Републике 
Србије задужених за комуникацију са јавношћу, медијима, Привредном комором Србије и невладиним 

организацијама; одржавани су редовни контакти и заједничке комуникационе активности са представницима 

држава чланица ЕУ и других земаља из региона, као и са Делегацијом Европске уније у Републици Србији. 

Организована су и спроведена два  истраживања јавног мњења у вези са ЕУ интеграграцијом. Редовно се ажурира 

интернет страница Канцеларије, обележен је Дан Европе и спроведен  конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката организација цивилног друштва у области информисања о Европској унији и о различитим аспектима 

европске интеграције Републике Србије. До краја децембра успешно је реализовано пет одобрених пројеката 

широм Републике.  

Предузимају се активности у спровођењу Стратегије комуникације о приступању Републике Србије Европској 

унији. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Уредба о измени Уредбе 

о оснивању Канцеларије 

за европске интеграције 

 

Члан 31. 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 надлежност 

Канцеларије за европске 

интеграције 

106/12  

5. новембар 

/ 

2. Одлука о оснивању 

Координационог тела за 

процес приступања 

Европској унији 

Члан 25. став 1. 

Уредбе о начелима 

за унутрашње 

уређење и 

систематизацију 

радних места у 

министарствим, 

посебним 

организацијма и 

службама Владе  

(„Службени гласник 

РС”, бр. 81/07 – 

прешишћен текст, 

69/08) 

Основано је Координационо 

тело за процес приступања 

Европској унији, именовани 

су чланови Координационог 

тела, образована је Стручна 

група Координационог тела и 

подгрупе Стручне групе за 

припрему и преговоре о 

приступању Републике 

Србије ЕУ 

93/12              

28. септембар  

/ 

3. Одлука о образовању 

Комисије за 

програмирање и 

праћење фондова 

Европске уније и 

развојне помоћи  

 

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) 

Усвојен  текст Одлуке о 

образовању Комисије за 

програмирање и праћење 

фондова Европске уније и 

развојне помоћи 

102/12   

26. октобар 

/ 

4. Закључак                             

05 број: 021-271/2012             

од 30. августа 2012. 

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) 

Усвојен је Извештај о 

спровођењу Трећег 

измењеног и допуњеног 

Националног програма за 

интеграцију Републике 

Србије у Европску унију за 

друго тромесечје 2012. 

године.  

 

/ НПИ 

5. Закључак                               

05 број: 48-5651/2012             

од  6. септембра 2012. 

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) 

Усвојен текст Финансијског 

споразума између Владе 

Републике Србије, Европске 

комисије и управљачког тела 

које се налази у Мађарској о 

интеграцији фондова из 

инструмената за 

предприступну помоћ у 

оквиру програма 

Транснационалне сарадње за 

југоисточну Европу за помоћ 

из Европског фонда за 

регионални развој  

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

6. Закључак                               

05 број: 018-05- 

621/2012-1 

од  6. септембра  2012. 

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 – 

Усвојен Текст писма којим 

Влада Републике Србије 

предлаже Министарству 

спољних послова Краљевине 

Норвешке допуну 

Меморандума о разумевања 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

УС и 72/12) који се односи на 

билатерални програм помоћи 

пројектима из 2010. године 

7. Закључак                               

05 број: 48-5681/2012 -1         

од  14. септембра  2012. 

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) 

Усвојен  текст Финансијског 

споразума између Владе 

Републике Србије и Европске 

Комисије за Програм 

прекограничне сарадње 

Босна и Херцеговина - Србија 

у оквиру компоненте 

прекограничне сарадње 

инструмента предприступне 

помоћи за 2011. годину  

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

8. Закључак                               

05 број: 018-5976/2012 

oд 14. септембра 2012. 

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), 

Усвојен текст Амандмана 2 

на Споразум о помоћи 

између Републике Србије и 

Сједињених Америчких 

Држава за боље 

функционисање управе 

/ / 

9. Закључак                               

05 број: 018-05-

5977/2012 

од  20. септембра 2012. 

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), 

Усвојен текст Амандмана 2 

на Споразум о помоћи 

између Републике Србије и 

Сједињених Америчких 

Држава за конкурентнију 

тржишну економију 

 

/ / 

10. Закључак                                  

05 број: 48-6505/2012             

од  4. октобра 2012. 

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) 

Влада се упознала са 

потребом  преноса средстава 

националног суфинансирања 

Републике Србије 

Директорату (Министарству 

за регионални развој и јавне 

радове Републике Бугарске) 

ИПА програма 

прекограничне сарадње 

Бугарска – Србија за 

компоненту програма 

Техничка помоћ за 

финансирање заједничких 

програмских тела 

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

11. Закључак                            

05 број: 48-6625/2012            

од  4. октобра 2012. 

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) 

Усвојен текст Споразума о 

донацији из хибридног 

повереничког Фонда 

европске комисије за 

Пројекат прикупљања и 

анализе података у оквиру 

анкете о приходима и 

животним условима у 

Републици Србији 

/ / 

12. Закључак                             

05 број: 48-6757/2012            

од  10. октобра 2012. 

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) 

Усвојен текст финансијског 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Европске 

комисије који се односи на 

хоризонтални Програм у 

области нуклеарне 

сигурности и заштите од 

јонизујућег зрачења у оквиру 

/ Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе ЕУ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

ИПА компоненте – помоћ у 

транзицији и изградња 

институција за 2011. годину 

13. Закључак                           

05 број: 021-6880/2012           

од  18. октобра 2012. 

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), 

Усвојен  Извештај о 

спровођењу Трећег 

измењеног и допуњеног 

Националног програма за 

интеграцију Републике 

Србије у Европску унију за 

треће тромесечје 2012. 

године 

/ НПИ 

14. Закључак                                

05 број: 337-7165/2012          

од  25. октобра 2012. 

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) 

Усвојен текст Меморандума 

о разумевању између Владе 

Републике Србије и Чешке 

развојне агенције о 

спровођењу пројекта 

„Подршка производњи сира у 

региону Пештера” у оквиру 

развојне сарадње између 

Републике Србије и Чешке 

Републике 

/ / 

15. Закључак                           

05 број: 337-7203/2012  

од  25. октобра 2012. 

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) 

Усвојен Акциони план за 

испуњавање препорука 

Европске комисије 

садржаних у Годишњем 

извештају о напредку 

Републике Србије у процесу 

европских интеграција за 

2012. годину  

/ / 

16. Закључак                               

05 број:48-7395/2012              

од  2. новембра 2012. 

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) 

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 2012. годину 

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

17. Закључак                         

05 број: 018-7503/2012           

од  2. новембра 2012. 

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) 

Усвојен текст Споразума о 

привредно-техничкој 

сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе 

Народне Републике Кине 

/ / 

18. Закључак                             

05 број: 337-7455/2012           

од  2. новембра 2012. 

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 иницијатива 

Европске уније за 

отпочињање консултација у 

вези са приступањем 

Републике Хрватске 

Европској унији и Споразуму 

о стабилизацији и 

придруживању између 

европских заједница и 

њихових држава чланица, са 

једне сране и Републике 

Србије са друге стране 

/ Прелазни 

трговински 

споразум; 

Споразум о 

стабилизацији и 

придруживању 

19. Закључак   Члан  43. став 3. Усвојен текст Амандмана / Оквирни 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

05 број: 48-8753/2012             

од  6. децембра 2012. 

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) 

број 3 на Финансијски 

споразум између Владе 

Републике Србије и Европске 

комисије у вези са 

Националним програмом у 

оквиру компоненте ИПА за 

помоћ у транзицији и 

институционалну изградњу 

за 2009. годину 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

20. Закључак                             

05 број: 337-8811/2012          

од  6. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Акциони план за 

испуњавање препорука 

Европске комисије 

садржаних у Годишњем 

извештају о напредку Србије 

у процесу европских 

интеграција за 2012. годину, 

којим се задужују органи 

државне управе да спроведу 

мере предвиђење Акционим 

планом и којим се 

Канцеларија за европске 

интеграције задужује да 

поднесе извештај о 

спровођењу Акционог плана 

у априлу, јулу и сетембру 

2013. године 

/ / 

21. Закључак                                 

05 број: 337-8864/2012 

од  6. децембра 2012. 

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) 

Усвојен текст Амандмана 

број три на Споразум о 

помоћи између Републике 

Србије и Сједињених 

Америчких Држава за 

конкурентнију тржишну 

економију 

/ / 

22. Закључак                             

05 број: 018-05-

8865/2012         од  6. 

децембра 2012. 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) 

Усвојен текст Амандмана 

број три на Споразум о 

помоћи између Републике 

Србије и Сједињених 

Америчких Држава за боље 

функционисање управе 

/ / 

23. Закључак 

05 број: 48-9261/2012             

од  20. децембра 2012. 

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) 

Усвојен Финансијски 

споразум између Владе 

Републике Србије и Европске 

комисије на основу кога се 

спроводи Национални 

програм за Србију у оквиру 

ИПА компоненте- помоћ у 

транзицији и изградња 

институција за 2012. годину 

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

24. Закључак                               

05 број: 48-9276/2012             

од  20. децембра 2012. 

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) 

Усвојен  текст Финансијског 

споразума између Владе 

Републике Србије и Европске 

комисије за „ИПА Јадрански 

програм  прекограничне 

сарадње“ у оквиру 

инструмента претприступне 

помоћи  

/ Оквирни 

споразум између 

Владе Републике 

Србије и 

Комисије 

европских 

заједница  

25. Закључак                                 Члан  43. став 3. Измена  закључка о усвајању / НПИ 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

05 број: 021-9263/2012           

од  20. децембра 2012. 

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) 

Трећег измењеног и 

допуњеног Националног 

програма за интеграцију 

Републике Србије у Европску 

унију 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм:             

Унапређење 

административних 

капацитета Републике 

Србије у области 

европских интеграција 

Oбучено 757 државних 

службеника кроз 33 

семинара,  развијено 26 

различитих модула обуке; 

одржано пет презентација о 

могућностима аплицирања 

за Таекс догађаје; 

координисано учешће 

представника институција 

Републике Србије за 

учешће на 39 Таекс 

догађаја организованим у  

Републици Србији и ван 

земље; поднето 69 нових 

апликација за Таекс 

догађаје; спроведено 

истраживање о потребама 

за обуком, допуњена 

брошура о обуци са 

подацима за 2012. годину, у 

електронској верзији са 

описаним методама, 

циљевима и појединачним 

програмима обуке од 2005. 

до 2012. године 

05 

 

05 

 

01 

               301.530 

               EUR 

32.418 

GBP 

200.000 

RSD 

ССП,  

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

2. Пројекат:  

Стажирање у Великој 

Британији и обука за 

примену стечених 

знања 

Пет државних службеника 

стажирало у институцијама 

Велике Британије и 53 

државна службеника 

прошло обуку за примену 

стечених знања 

05 32.418 

GBP 

НПИ, 

ССП, ПС 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

3. Програм:          

Програмирање ЕУ 

фондова и развојне 

помоћи 

Дефинисан Акциони план 

за програмирање и 

извештавање о ЕУ 

фондовима и развојној 

помоћи у 2012. години, 

укључујући Акциони план 

за програмирање ИПА 

2013; дефинисани нацрти 

05 

 

2.484.000                      

EUR 

 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
предлога пројеката за 

међународну помоћ и 

припремљен пакет 

предлога пројеката за ИПА 

2013 и билатералну помоћ 

4. Програм:            

Комуникација, 

координација и јачање 

капацитета у вези са 

коришћењем ЕУ 

фондова и развојне 

помоћи 

Унапређен дијалог и 

партнерство свих 

заинтересованих страна у 

процесу планирања, 

програмирања и праћења 

развојне помоћи (развојни 

партнери, организације 

цивилног друштва, 

представници медија); 

унапређен 

институционални оквир за 

сарадњу у области развојне 

помоћи (Комисија и 

секторске радне групе); 

одржан низ обука за 

државне службенике из 

области управљања 

међународном помоћи. 

05 325.000 

EUR 

 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

5. Програм:   

Планирање и 

програмирање 

средстава ЕУ ИПА II 

компомента 

Унапређени програми 

прекограничне и 

транснационалне сарадње 

кроз ревизију програмских 

докумената за период 

2012.-2013. година; 

израђени пријавни пакети и 

објављени позиви; започето 

планирање и програмирање 

у оквирима новог 

финансијског инструмента 

ЕУ за наредни буџетски 

период на бази оцењене 

ефективности коришћења 

средстава ИПА II 

компомента; створени су 

услови за укључивање 

националних приоритета у 

планска докумената ЕУ за 

програме прекограничне и 

транснационалне сарадње 

01 20.931,06                    

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

6. Пројекат:                   

Техничка помоћ за 

спровођење ИПА 

програма 

прекограничне 

сарадње Бугарска – 

Србија 

У оквиру другог јавног 

позива за достављање 

предлога пројеката у 

Програму прекограничне 

сарадње Бугарска–Србија 

примљено је 257 предлога 

пројеката;.у септембру је 

70 пројеката одобрено за 

финансирање са укупном 

вредношћу од 20,3 милиона 

евра; завршено је 

уговарање 25 пројеката 

предложених за 

финансирање; у наредном 

01 4.508.705 

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
периоду ће бити уговорено 

још 45 пројеката 

предложених за 

финансирање; до краја 

2012. године 47 пројеката 

која су финансирана из 

првог позива ће бити 

успешно завршена; Први 

састанак управљачких 

структура Програма са 

Бугарском у вези почетка 

програмирања наредног 

финансијског периода ће 

бити организован почетком 

2013. године 

7. Пројекат:              

Техничка помоћ за 

управљање ИПА 

Прекограничним 

програмом Хрватска-

Србија 

У оквиру Програма 

прекограничне сарадње 

Хрватска–Србија завршено 

је уговарање седам 

пројеката предложених за 

финансирање достављених 

у оквиру другог конкурса 

за доделу бесповратних 

средстава ЕУ; у наредном 

периоду ће бити уговорено 

још 11 пројеката 

предложених за 

финансирање. Укупна 

средства опредељена овим 

конкурсом су 5,4 милиона 

евра 

01 1.803.461 

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

8. Пројекат:                    

Техничка помоћ за 

спровођење ИПА 

програма 

прекограничне 

сарадње Мађарска – 

Србија 

У оквиру трећег конкурса 

за доделу бесповратних 

средстава ЕУ на Програму 

прекограничне сарадње 

Мађарска–Србија  

примљена су 262 предлога 

пројеката; завршено је 

уговарање 61 пројекта; 

пројекти који се 

финансирају у оквиру 

другог позива су се веома 

успешно реализовали 

током 2012. године 

01 4.761.130 

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

9. Пројекат:                

Техничка помоћ за 

спровођење ИПА 

програма 

прекограничне 

сарадње Румунија – 

Србија 

У оквиру Програма 

прекограничне сарадње 

Румунија-Србија завршено 

је уговарање 15 пројеката 

предложених за 

финансирање у оквиру 

трећег конкурса за доделу 

бесповратних средстава 

ЕУ. У наредном периоду ће 

бити уговорено још 30 

пројеката предложених за 

финансирање 

01 5.644.823 

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

10.  Пројекат:                 

Техничка помоћ за 

У оквиру Програма 

прекограничне сарадње 

01 1.803.461 

RSD 

НПИ, 

Национална 
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Назив 

 
Резултат 

Шифра 
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финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
управљање 

прекограничним 

програмом Србија-

Босна и Херцеговина 

Србија–Босна и 

Херцеговина завршено је 

уговарање пет пројеката 

предложених за 

финансирање достављених 

у оквиру другог конкурса 

за доделу бесповратних 

средстава ЕУ;у наредном 

периоду ће бити уговорено 

још 11 пројеката 

предложених за 

финансирање. Укупна 

средства опредељена овим 

конкурсом су 4,7 милиона 

евра 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

11. Пројекат:                

Техничка помоћ за 

управљање 

прекограничним 

програмом Србија-

Црна Гора 

У оквиру Програма 

прекограничне сарадње 

Србија-Црна Гора, 

завршено је уговарање 15 

пројеката предложених за 

финансирање достављених 

у оквиру другог конкурса 

за доделу бесповратних 

средстава ЕУ. Канцеларија 

за европске Укупна 

средства конкурса 

покриваће буџетске године 

2012 и 2013 и планирана су 

у износу од 2,2 милиона 

евра 

01 1.082.056 

RSD 

НПИ, 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

12. Програм:  

Информисање 

јавности о процесу 

европске интеграције 

Републике Србије 

Унапређено информисање 

и разумевање стручне и 

опште јавности о темама у 

вези са ЕУ, као и процесу 

европске интеграције наше 

земље  

05 

 

06 

22.260 

 GBP 

 20.000 

   USD 

Стратегија 

комуникације 

Владе Републике 

Србије о 

процесу 

приступања 

Србије 

Европској унији 

13. Пројекат:             

Информисање о 

европским 

вредностима  корак 

напред 

Започета припрема на  

писању документа 

„Аргументи за Европу“; 

одржан састанак и семинар 

за ПР министарстава Владе 

у вези са координацијом 

комуникационих 

активности о европским 

темама; 

реализована студијска 

посета српских новинара  

Загребу,  посвећена 

поглављима 23 и 24;  

започета припрема и 

реализација пројекта 

„Примењена носталгија“ 

(изложба фотографија 

главних градова државе 

која председава ЕУ и  

Републике Србије)    

05 

 

06 

22.260 

GBP 

20.000 

USD 

Стратегија 

комуникације 

Владе Републике 

Србије о 

процесу 

приступања 

Србије 

Европској унији 
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I II III IV 
14. Програм: 

Припремљена 

национална верзија 

правних тековина ЕУ 

(преведено 40% 

правних тековина ЕУ) 

Преведено 65.000 и 

редиговано 25.000 страна 

правних тековина ЕУ, 

стандардизована 

терминологија; изграђена 

мрежа квалификованих 

преводилаца и стручних 

редактора 

01 7.864.271 

RSD 

НПИ, 

ССП, ПС 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 

15. Пројекат:  

Стандардизован 

процес припреме  

правних тековина ЕУ 

на српском језику 

Уједначен квалитет 

превода, уједначена 

терминологија 

01 309.600 

RSD 

НПИ, 

ССП, ПС 

Национална 

стратегија 

Србије за 

приступање 

Србије и Црне 

Горе Европској 

унији 
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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: 119-

9383/2012 од 20. децембра 2012. године привремено обавља и послове директора 

Службе  

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 јул – децембар 2012. године Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба) 

наставила је успешно обављање свих послова из њеног делокруга, у складу са Законом о државним 

службеницима и Уредбом о оснивању Службе за управљање кадровима.  

 У току извештајног периода Служба је дала 29 мишљењa на предлоге правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа. При 

изради предлога правилника, пружена је стручна помоћ представницима органа (12) у делу који се односи на 

утврђивање услова за рад, израду описа послова, као и у погледу уједначавања разврставања радних места са 
истим или сличним пословима у исто звање. 

 У извештајном периоду Служба је извршила проверу испуњености услова за попуњавање упражњених 

извршилачких радних места у органима државне управе, и доставила обавештења о испуњености услова за 
попуњавање 62 радна места са 64 извршиоца, путем јавног конкурса. 

У извештајном периоду запослени из Службе су као чланови конкурсних комисија у органима државне 

управе учествовали у спровођењу 67 од укупно 485 изборних поступака за попуњавање извршилачких радних 

места који су спроведени у протеклој години. Поступци су спроведени за  50 упражњених извршилачких радних 

места, док је 17 радних места остало непопуњено, пошто кандидати нису испунили мерила прописана за избор 

или је, на захтев, органа који су покренули поступак попуњавања извршилачких радних места, поступак 

обустављен. 

У извештајном периоду од 67 изборних поступака за попуњавање 14 изршилачких радних места Служба 

је извршила проверу вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и 
вештине руковођења. Тестирано је 65 кандидата од укупно 496 тестираних кандидата у 2012. години у изборним 

поступцима за попуњавање извршилачких радних места и положаја, а на посебни захтев органа за пријем у радни 

однос за рад на одређено време извршена је психолошка процена компетенција за 20 од укупно 50 кандидата који 
су на основу ових захтева процењивани.   



 

 553 

У оквиру своје надлежности, Служба води Централну кадровску евиденцију, као информатичку базу 

података о државним службеницима и намештеницима запосленим у органима државне управе, посебним 

организацијама, службама Владе и управним окрузима. У надлежности органа државне управе и служби Владе је 

унос и редовно ажурирање података о запосленима. У извештајном периоду Служба је континуирано пружала 
подршку органима државне управе - корисницима Централне кадровске евиденције, за рад у информационом 

систему. Поводом извршене активности виртуелизације система унапређени су стабилност и перформансе 

Централне кадровске евиденције. Тиме је омогућено да се у случају непредвиђених околности систем у најкраћем 
року врати у функционално стање.   Ступањем на снагу Закона о министарствима, дошло је до битних промена у 

систему органа државне, тако да су свим органима достављена обавештења у вези с подршком и могућностима 

приступа Централној кадровској евиденцији. То је резултирало прилагођавањем Централне кадровске евиденције 

новом систему органа државне управе, што укључује ажурирање база, миграцију података и корисничку обуку за 

државне службенике (кориснике система) у новим органима. Наведене активности омогућиле су већу ажурност 

система, већу употребу система од стране корисника и тачност унетих података. 

На веб сајту Службе за управљање кадровима објављивани су сви конкурси за слободна радна места у 

органима државне управе, а омогућена је и услуга грађанима да одабиром параметара за преглед оглашених 

конкурса буду аутоматски обавештавани имејлом о оглашеном конкурсу за који би могли бити заинтересовани. 

 Служба обавља послове везане за одржавање и унапређивање информационог система за аутоматизацију 
процеса попуне радних места. У сарадњи са извођачем радова, Служба је спровела активности на 

имплементацији модула за електронску пријаву на конкурсе преко веб презентације Службе. Овај модул је у фази 

тестирања.     

Ради унапређивања процеса обука државних службеника, Служба развија систем за е-образовање. 

Имплементацијом овог система омогућиће се електронска подршка стручном усавршавању државних 

службеника и реализација концепата е-учења, чиме се стварају услови за ефикасније усавршавање.  

У Служби се обезбеђује база података која је потребна за вођење Евиденције интерног тржишта рада за 

органе државне управе и службе Владе.  

На основу анализе приспелих извештаја из других органа израђен је обавезни годишњи Извештај о 
спроведеном поступку оцењивања у органима државне управе и службама Владе за период од 1. јануара до 31. 

децембра 2011. године, и достављен Влади почетком августа 2012. године. Стручна помоћ у решавању свих 

проблема на које су запослени у органима државне управе и службама Владе наилазили у вези с постављањем 
радних циљева и спровођењем оцењивања пружена је кроз реализацију четири обуке и инструктажу за оцењиваче 

и запослене у кадровским јединицама којима је присуствовао укупно 91 полазник. 

Закључком Владе 05 број: 151-427//2012 од 26. јануара 2012. године усвојен је Програм општег стручног 
усавршавања државних службеника за 2012. годину, који је чинило 16 тематских области (111 тема).  

У складу с Програмом за 2012. годину, у извештајном периоду реализовано је 85 обука, од укупно 221 

обуке (847 дана обуке - са укупно 3.085 школских часова обуке) којима је присуствовало 1.210 учесника. Укупан 

број учесника семинара, који је Служба организовала у складу с Програмом за 2012. годину, износи 3.715. За 

реализацију Програма утрошено је 3.306.516,58 динара (бруто износ).  

Служба је припремила Предлог програма стручног усавршавања државних службеника за 2013. годину. 

Приоритетне тематске области стручног усавршавања у Програму за 2013. годину установљене су на основу 

неколико спроведених поступака за утврђивање потреба за стручним усавршавањем. Осим анализе дела 

годишњег извештаја о оцењивању који се односи на потребе за стручним усавршавањем, анализе домаћих и 
међународних стратешких докумената, анализе законодавног оквира и разговора с представницима релевантних 

органа државне управе, Служба је 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, ефикаснијем обављању посла и личном професионалном развоју.  

Израђени су Извештај о реализацији Програма општег стручног усавршавања за 2011. годину, Извештај о 

евалуацији обука у 2011. години и Извештај о процени потреба за стручним усавршавањем за 2013. годину. 

Реализоване су и завршне  активности у оквиру пројекта ИПА 2010 „Унапређење регрутације и развој 

каријере у државној управи“. Пројекат има четири компоненте, а током 2012. године израђено је пет докумената 

у вези са циљевима пројекта који су представљени Министарству правде и државне управе и члановима Високог 

службеничког савета. У другој половини године одржано је пет, од укупно девет радионица на различите теме за 

запослене у Служби и кадровским јединицама органа државне управе. Такође, у оквиру пројектних активности 

реализована су четири програма обуке предавача у следећим областима: 
- самопроцена индивидуалних потенцијала за развој; 

- увод у коучинг – буђење потенцијала у себи и другима; 

- компетенција и развој каријере државних службеника; 

- оцењивање државних службеника. 
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Израђен је „Образац пријаве на конкурсе за руководећа и неруководећа радна места” и створене су 

техничке претпоставке за on-line пријављивање кандидата. 

Делегација Европске Уније одобрила је крајем 2012. године продужетак пројекта до 6. априла 2013. 

године. 
У оквиру надлежности Службе, која се односи на подршку Високом службеничком савету и Жалбеној 

комисији Владе, обезбеђена је континуирана стручно-техничка и административна подршка за оба тела.  

 У извештајном периоду Високи службенички савет је одржао пет седница. Оглашени су конкурси за 
попуњавање пет положаја, од тога два јавна и три интерна конкурса. Наведени конкурси су у извешатајном 

периоду и окончани, тако што су два јавна конкурса успела, један интерни конкурс није успео, а два интерна 

конкурса су обустављена.  

 Осим тога, у овом извештајном периоду на чекању су биле 63 листе кандидата који су испунили мерила 

прописана за избор на положај, од тога, осам лица је постављено на положај, 16 листа кандидата је скинуто са 

евиденције због организационих промена у органу, тако да је  закључно са 31. децембром 2012. године на чекању 

остало 39 листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор. Наведене листе конкурсне комисије су 

доставиле лицима овлашћеним да Влади предложе кандидата за постављење на положај, међутим одлука о 

избору кандидата није донета. 

На дан 31. децембра 2012. године има 138 државних службеника на положају,  које је Влада поставила 
након спроведених конкурсних поступака. 

 У извештајном периоду Жалбена комисија Владе одржала је 20 седница. Против решења органа државне 

управе о правима и обавезама из радног односа, као и против аката у вези са заснивањем радног односа, 

изјављено је 1.445 жалби на које је донето 1.391 решење. Против решења Жалбене комисије Владе поднето је 287 

тужби Управном суду, на које је благовремено достављен одговор. 
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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. 61/06-

пречишћен текст, 3/08 и 36/10), Служба координационог тела Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа обавља стручне, административне, информатичке, 

финансијско - материјалне, рачуноводствене и пратеће техничке послове за потребе 

Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

  

 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у 

даљем тексту: Служба Координационог тела) реализује политику Владе на територији ове три општине, 

спроводећи програме и пројекте из области инфраструктуре, образовања, здравства, цивилног сектора и 

економског развоја. 
Oсим постојећих, започета је реализација и нових пројеката, ради бољег и квалитетнијег живота 

становништва, помоћи и подршке у образовању младих, решавању егзистенцијалних социјалних питања, култури 

и информисању. У организацији бројних пројекта учествовале су домаће и међународне организације.  
У области инфраструктурних пројеката, Служба Координационог тела је из буџета за 2012. годину 

издвојила средства у износу од 224.630.000,00 динара: за општину Прешево 103.405.250,00 динара, општину 

Бујановац 89.665.883,00 динара и општину Медвеђа 28.858.534,00 динара. На седници Председништва 

договорено је да се средства у износу од 2.700.000,00 динара издвоје за рад канцеларија Службе Координационог 

тела у Прешеву и Бујановцу. У ребалансу буџета нису измењени износи трансферних средстава за наведене три 

општине.  

Након усвајања Програма распореда и коришћења средстава, свака општина је достављала захтеве за 

исплату средстава за пројекте, у складу с Програмом предложеним планом. 

У области образовања, Радна група, која је основана 2010. године, наставила је да обезбеђује уџбенике 
основним школама које изводе наставу на албанском језику. Осим представника Службе Координационог тела и 

Министарства просвете, Радну групу чине представници Националног савета Албанаца, Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, Националног просветног савета, представници државног и приватних издавача 

уџбеника.  

У досадашњем раду Радна група обезбедила је 77 уџбеника и радних свески на албанском језику за 

ученике основних школа. Ова активност је реализована без улагања финансијских средстава. 

Најзначајнији посао који је Служба Координационог тела обавила у протекле две године јесте отварање 

Одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу. Одељење је отворено 28. октобра 2011. године, у 

сарадњи с Министарством просвете и науке, општином Бујановац и Националним саветом Албанаца.  

У 2012. години Служба Координационог тела је обезбедила средства за даље функционисање Одељења у 
Бујановцу, и то 8.819.410,86 динара за превођење уџбеника, по спроведеном поступку јавне набавке, док је 

штампање ових уџбеника, у сарадњи са штампаријом Управе за заједничке послове било бесплатно. 

Финансиран је и део намештаја за нове просторије Одељења за одржавање наставе на другој години 
факултета и подржан упис и плаћање школарине за три студента. 

У сарадњи са Економским факултетом из Суботице и општином Бујановац, 12. октобра 2012. године 

организован је пријем гостију и програм поводом свечаног обележавања друге године рада Одељења Економског 

факултета из Суботице у Бујановцу. У те сврхе, Служба Координационог тела је обезбедила симултани превод 

албанско – енглеско – српски, за који је спровела поступак јавне набавке.  

Већ трећу годину наставља се стипендирање средњошколаца из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

Конкурс за доделу стипендија у износу од 6.000,00 динара месечно објављен је 30. августа 2012. године. Рок за 

подношење пријава је истекао 17. септембра. У раду комисије за избор стипендиста учествују и представници 

општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. На основу спроведеног конкурса, укупно 224 кандидата су испунила 
услов за добијање стипендија и с њима је закључен уговор. 

Служба Координационог тела сваке године додељује школски прибор и ђачке торбе  ђацима првацима из 

Прешева, Бујановца и Медвеђе. У 2012. години, у поступку јавне набавке, за 1.050 ђака набављен је школски 
прибор и ђачке торбе у износу од 3.727.726,80 динара. 
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Нови пројекат Службе Координационог тела од 2011. године је стипендирање младих из Прешева и 

Бујановца за студирање на факултетима Универзитета у Новом Саду. Током 2012. години на конкурс за доделу 

студентских стипендија пријавило се 48 кандидата, од којих је изабран 21 кандидат који је испунио услове за 

остваривање права на стипендију у месечном износу од 45.000,00 динара. 
У сарадњи с Министарством просвете и науке, у 2009. години отворена су одељења Економског и 

Правног факултета нишког универзитета у Медвеђи. Да би се омогућило несметано функционисање наведених 

високошколских јединица, Служба Координационог тела је у 2012. години пренела средства у износу од 
12.000.000,00 динара Министарству просвете, науке и технолошког развоја за потребе одвијања наставе.  

Најзначајнији пројекат из области здравства јесте изградња ванболничког породилишта у Прешеву. У 

2012. години општина Прешево је овластила Службу Координационог тела да спроведе предметни поступак јавне 

набавке, а у раду комисије су учествовали и представници општине Прешево и представници Министарства 

здравља. За финансирање овог пројекта у буџету Службе Координационог тела издвојено је 15.000.000,00 динара, 

Министарства здравља 20.000.000,00 динара и општине Прешево 10.000.000,00 динара. Поступак је успешно 

окончан доношењем Одлуке о избору најповољније понуде и с најповољнијим понуђачем закључен је уговор, 

чија је вредност 43.078.806,52 без ПДВ-а.  

У 2012. години расписана су три конкурса: 

- у марту, за пројекте удружења и медије (додељено је 579.500,00 динара за медије и 4.471.880,00 динара за 
удружења); 

- у октобру, за пројекте  удружења (додељено је 1.254.000,00 динара); 

- у новембру, за пројекте удружења грађана (додељено је 1.484.000,00 динара). 

Сви конкурси су расписани на основу Програма о средствима за подстицање програма и пројеката, које 

реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 

2012. години 05 број 401-1173/2012-01 од 23. фебруара 2012. године. 

Служба Координационог тела је у марту 2012. године, у сарадњи с Привредном комором Србије, започела 

израду програма за подршку развоју економије у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Амбасада Велике 

Британије је за те потребе донирала средства у износу од 10.150,00 фунти. За реализацију наведеног програма у 
буџету Службе Координационог тела првобитно су издвојена средства у износу од 60.000.000,00 динара.  

Програм је претрпео одређене измене након мишљења Министарства финансија, али није добио 

позитивно мишљење Министарства економије и регионалног развоја.  
Нови Програм мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције приватним предузећима у 2012. 

години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа поново је достављен Министарству финансија и привреде, 

Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе и Републичком секретаријату за законодавство, ради 
добијања позитивног мишљења и уврштавања у дневни ред седнице Владе. 

Ребалансом буџета, расположива средства за реализацију наведеног програма износе 40.000.000,00 динара 

и  додељена су у децембру 2012. године. 

Ради представљања културног наслеђа, привредних потенцијала и етничког богатства општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа и њихове друштвене комплексности, Служба Координационог тела од јануара 2012. године 

реализује пројекат „Јужна Србија у фокусу: стварање нове слике”. 

Овим пројектом Служба Координационог тела подстиче нов начин медијског приказивања јужне Србије, 

како би се побољшало мишљење јавности о овим општинама, у којима три велике етничке заједнице живе заједно 

и успешно граде заједничку будућност. 
Пројекат је финансиран из буџета Балканског фонда за демократију у износу од 42.204,00 долара. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Закључак: 

05 Број 425-6774/2012 

 од 10. октобра 2012. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС“,  бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/12 – 

одлука УС и 72/12), а у 

вези са чланом 7. Закона 

Усваја се Програм мера о 

распореду и коришћењу 

средстава за субвенције 

приватним предузећима у 

2012. години у општинама 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

/ / 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
о буџету Републике 

Србије за 2012. годину 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 101/11 и 93/12)  

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм: 

Медијске услуге 

Подигнут ниво квалитета 

локалних радио и телевизијских 

станица и побољшана 

покривеност општина радио и 

ТВ пријемом 

01 256.000 

RSD 

/ 

2.  Пројекат: 

Глас младих 

Подигнут капацитет удружења и 

организација цивилног друштва 

у Прешеву, Бујановцу и 

Медвеђи 

01 256.000 

RSD 

/ 

3.  Програм: 

Програм подршке 

развоју инфраструктуре 

и супраструктуре у 

општинама Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

Побољшана инфраструктура и 

супраструктура 

01 109.780.993 

RSD 

/ 

4.  Пројекат: 

Изградња махалских 

путева у МЗ Рујковац, 

општина Медвеђа 

Реконструисани и асфалтирани 

махалски путеви у МЗ Рујковац 

01 1.600.000 

RSD 

/ 

5.  Пројекат: 

Одржавање 

некатегорисаних путева 

на терирорији општине 

Медвеђа 

Побољшано стање 

некатегорисаних путева у 

општини Медвеђа 

01 7.470.000 

RSD 

/ 

6.  Пројекат: 

Изградња Светоилијске 

улице у Сијаринској 

бањи 

Изграђена Светоилијска улице у 

Сијаринској бањи 

01 5.671.964 

RSD 

/ 

7.  Пројекат: 

Асфалтирање локалног 

пута у селу Рељане, 

општина Прешево 

Асфалтиран локални пут у селу 

Рељане, општина Прешево 

01 2.000.000 

RSD 

/ 

8.  Пројекат: 

Изградња ванболничког 

породилишта у Прешеву 

Завршена II фаза  радова на 

изградњи породилишта у 

Прешеву 

01 25.000.000 

RSD 

/ 

9.  Пројекат: 

Реконструкција и 

асфалтирање локалног 

пута у селу Алиђерце, 

општина Прешево 

Реконструисан и асфалтиран 

локални пут у селу Алиђерце, 

општина Прешево 

01 2.000.000 

RSD 

/ 

10.  Пројекат: 

Реконструкција и 

асфалтирање локалног 

Реконструисан и асфалтиран 

локални пут у селу Миратовац, 

општина Прешево 

01 3.000.000 

RSD 

/ 
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бр. 

I II III IV 
пута у селу Миратовац, 

општина Прешево 

11.  Пројекат: 

Реконструкција пута у 

селу Ораовица 

Реконструисан пут у селу 

Ораовица 

01 6.605.250 

RSD 

/ 

12.  Пројекат: 

Изградња фискултурне 

сале у гимназији 

Скендербег 

Изграђена фискултурна сала у 

гимназији Скендербег 

01 2.330.943 

RSD 

/ 

13.  Пројекат: 

Реконструкција улица у 

Железничкој станици 

Реконструисане улице у 

Железничкој станици 

01 2.000.000 

RSD 

/ 

14.  Пројекат: 

Изградња фискултурне 

сале у ОШ „Ибрахим 

Клеменди“ 

Изграђена фискултурна сала у 

ОШ „Ибрахим Клеменди“ 

01 4.232.818 

RSD 

/ 

15.  Пројекат: 

Појачано одржавање 

пута кроз село Биљача 

Побољшани путеви кроз село 

Биљача 

01 5.921.725 

RSD 

/ 

16.  Пројекат: 

Текуће одржавање ОШ 

„Мухарем Кадриу“ у 

Великом Трновцу 

Побољшано стање у ОШ 

„Мухарем Кадриу“ 

01 1.784.010 

RSD 

/ 

17.  Пројекат: 

Текуће одржавање ОШ 

„Наим Фрашери“ у 

Бујановцу 

Побољшано стање у ОШ „Наим 

Фрашери“ 

01 5.000.000 

RSD 

/ 

18.  Пројекат: 

Реконструкција пута 

Доња Брезница – Горња 

Брезница 

Реконструисан пут Доња 

Брезница – Горња Брезница 

01 2.985.520 

RSD 

/ 

19.  Пројекат: 

Одржавање улица у селу 

Раковац, општина 

Бујановац 

Побољшано стање у селу 

Раковац, општина Бујановац 

01 2.277.477 

RSD 

/ 

20.  Пројекат: 

Асфалтирање пута кроз 

село Муховац, општина 

Бујановац 

Асфалтиран пут кроз село 

Муховац 

01 4.750.644 

RSD 

/ 

21.  Пројекат: 

Поправка и појачано 

одржавање пута у селу 

Самолјица, општина 

Бујановац 

Побољшан пут у селу Самољица 01 2.971.419 

RSD 

/ 

22.  Пројекат: 

Поправка и појачано 

одржавање улица у селу 

Дрезница, општина 

Бујановац 

Побољшан пут у селу Дрезница 01 5.745.424 

RSD 

/ 

23.  Пројекат: 

Поправка и појачано 

одржавање улица у селу 

Куштица, општина 

Бујановац 

Побољшан пут у селу Куштица 01 11.528.668 

RSD 

/ 

24.  Пројекат: 

Поправка и појачано 

одржавање улице у селу 

Клиновац, општина 

Побољшан пут у селу Клиновац 01 2.999.999 

RSD 

/ 
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I II III IV 
Бујановац 

25.  Пројекат: 

Набавка мазута за 

специјалну болницу за 

рехабилитацију у 

Бујановачкој бањи 

Набављен мазут за Специјалну 

болницу за рехабилитацију 

01 1.400.000 

RSD 

/ 

26.  Програм: 

Програм о распореду и 

коришћењу средстава за 

програме остваривања и 

унапређења социјалних 

и мањинских права и 

посебности у 2012. 

години на подручју 

општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

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, 

додељене нанкаде за спорт 

01 16.224.950 

RSD 

/ 

27.  Пројекат: 

Стипендије за 

средњошколце на 

територији општине 

Прешево за период јул – 

децембар школске 

2011/2012 и 2012/2013 

године 

Додељене стипендије за 233 

ученика средњих школа у 

Прешеву 

01 5.589.000 

RSD 

/ 

28.  Пројекат: 

Исхрана и смештај 

кандидатима за 

студирање на 

факултетима 

Универзитета у Новом 

Саду и Суботици из 

општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

Обезбеђена исхрана и смештај 

студената 

01 23.790 

RSD 

/ 

29.  Пројекат: 

Превоз ученика  

Обезбеђен превоз ученика 01 701.000 

RSD 

/ 

30.  Пројекат: 

Набавка школског 

прибора и торби за ђаке 

прваке из општина 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

Обезбеђен школски прибор и 

торбе за ђаке прваке 

01 3.727.726 

RSD 

/ 

31.  Пројекат: 

Једнократна новчана 

помоћ студентима 

одељења Економског 

факултета из Суботице у 

Бујановцу  

Плаћене школарине студентима 

одељења Економског факултета 

из Суботице у Бујановцу 

01 1.068.240 

RSD 

/ 

32.  Пројекат: 

Студентске стипендије 

за студенте из Прешева, 

Бујановца и Медвеђе 

који студирају на 

факултетима 

Универзитета у Новом 

Додељене студентске 

стипендије 

01 5.094.790 

RSD 

/ 



 

 560 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Саду 

33.  Програм: 

Превођење и штампање 

уџбеника, књига и 

другог материјала са 

српског на албански 

језик за потребе 

функционосања 

одељења Економског  

факултета из Суботице у 

Бујановцу 

Обезбеђени уџбеници за 

студенте са одељења 

Економскогфакултета из 

Суботице у Бујановцу 

01 8.719.762 

RSD 

/ 

34.  Пројекат: 

Превођење са српског на 

албански језика и 

припрема за штампу 

универзитетских 

уџбеника и других 

материјала за потребе 

студената 

високошколске јединице 

у Бујановцу 

Преведени уџбеници за студенте 

одељења Економског акултета у 

Бујановцу 

01 7.299.385 

RSD 

/ 

35.  Пројекат: 

Штампање 

универзитетских 

уџбеника за потребе 

студената 

високошколске јединице 

у Бујановцу 

Обезбеђени уџбеници за 

студенте високошколске 

јединице у Бујановцу 

01 1.420.376 

RSD 

/ 

36.  Програм: 

Програм о средствима за 

подстицање програма и 

пројеката, које реализују 

удружења ради пружања 

помоћи становништву 

на подручју општина 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа у 2012. години 

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 

01 2.097.412 

RSD 

/ 

37.  Пројекат: 

Програм подршке 

невладиним 

организацијама 

цивилног друштва у три 

општине у области 

културе, спорта, 

информисања, заштита 

права заједница, 

образовање 

становништва на плану 

познавања уставом 

загарантованих права и 

слобода, поштовање 

људских права, 

изградња мира, 

Организовање културних 

манифестација, спортских 

турнира, повећање степена 

информисаности грађана на 

пољу изградње демократије и 

толеранције 

01 2.097.412 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
демократије и 

толеранције 

38.  Програм: 

Програм мера о 

распореду и коришћењу 

средстава за субвенције 

приватним предузећима 

у 2012. години у 

општинама Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

Додељене субвенције 

приватним предузећима са 

циљем развоја производње и 

новог запошљавања 

01 40.000.000 

RSD 

/ 

39.  Програм: 

Набавка школског 

намештаја за одељење 

Економског факултета 

из Суботице у Бујановцу 

Обезбеђени услови за одвијање 

наставе на другој години 

одељења Економског факултета 

из Суботице у Бујановцу 

01 498.374 

RSD 

/ 

40.  Програм: 

Услуга израде техничке 

документације за 

изградњу одељења 

Економског факултета 

из Суботице у Бујановцу 

Подршка развоју високог 

образовања у Бујановцу 

01 3.960.000 

 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. Заменик директора Зорана Димитријевић 

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.  
Влада је на својој седници одржаној 6. септембра 2012. године  донела Решење о именовању председника, 

чланова и заменика чланова Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење 

лица одгховорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше 
Југославије од 1991. године.  

 У периоду на који се односи овај извештај одржане су четири седнице 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 и  остваривања увида у архиве државних органа 

Републике Србије по више захтева Тужилаштва Трибунала и тимова одбрана окривљених пред МКТЈ; 

подношење захтева за примену посебних мера заштите у погледу коришћења одређене документације 

достављене од стране државних органа Републике Србије поступајућим судским већима Трибунала; 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 периоду јул–децембар 2012. године 

 Од 30 захтева за помоћ које је Тужилаштво МКТЈ доставило у периоду на који се односи овај извештај, 

Република Србија је одговорила на све захтеве у предвиђеном року.  
Од 31 захтева за помоћ одбрана окривљених пред МКТЈ, у периоду на који се односи овај извештај, у 

потпуности је одговорено на све захтеве у предвиђеном року.    
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- Приступ архивама државних органа Републике Србије у периоду јул-децембар 2012. године 

У периоду на који се односи овај извештај, остварен је један увид у архиве државних органа Републике 

Србије поводом захтева за помоћ одбране једног од окривљених пред МКТЈ. Тужилаштво Трибунала у периоду 

на који се односи овај извештај није доставило ниједан захтев који се односи на остваривање увида у архиве 
државних органа Републике Србије.   

- Сведоци - ослобађање дужности чувања тајне 

 Сви сведоци за које је Тужилаштво МКТЈ и одбрана окривљених пред МКТЈ захтевало да буду 
ослобођени дужности чувања државне, службене и војне тајне, како би сведочили у поступцима пред 

Трибуналом, ослобођени су дужности чувања тајне. Прецизније, у периоду на који се односи овај извештај, шест 

лица ослобођено је дужности чувања државне, службене и војне тајне по захтевима Тужилаштва Трибунала.  

- Захтеви за примену посебних мера заштите у поступцима пред МКТЈ   

 У периоду на који се односи овај извештај, Република Србија је поднела поступајућим судским већима 

девет захтева за примену посебних мера заштите у погледу коришћења документације која је достављена од 

стране државних органа Републике Србије за потребе тих предмета.  Свих девет захтева је усвојено.  

- 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, предузимали 
су 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. На основу одлуке Националног савета за 

сарадњу са МКТЈ од 14. новембра 2012. године, а у сарадњи са Секретаријатом МКТЈ, у периоду од 17. децембра  

2012. године до 19. децембра 2012. године, један лекар, кардиохируг, боравио је   у Хагу и обавио лекарски 
преглед окривљеног Сретена Лукића у Притворској јединици МКТЈ у Шевенингену.    

- 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“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12).  
Влада је у периоду на који се односи овај извештај, по предлозима Националног савета за сарадњу са 

МКТЈ, донела 59 закључакa који се односе на питања из обасти сарадње Републике са Трибуналом у Хагу, 

односно на достављање документације, одговора, остваривање увида у архиве државних органа, као и 

ослобађање лица 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  

 Државе настале на територији бивше Југославије немају могућност да закључе са Трибуналом споразуме 
о издржавању казни осуђених лица, што је последица препоруке Генералног секретара Уjедињених нација Савету 

безбедности Уједињених нација из маја 1993. године. Наиме, Генерални секретар је у свом извештају Савету 

безбедности од 3. маја 1993. године (параграф 121) истакао да „сматра да узимајући у обзир природу почињених 
злочина и међународни карактер трибунала издржавање казни треба да се одвија изван територије бивше 

Југославије”. Република Србија од 2009. године интензивно инсистира на томе да јој се омогући да потпише 

споразум о издржавању казни са Трибуналом. Такав споразум је до сада потписало 17 европских држава. Да би 

ова иницијатива била реализована неопходно је да Генерални секретар Уједињених нација формално достави 

ново мишљење Савету безбедности Уједињених нација. Основни мотив ове иницијативе јесте решеност 

Републике Србије да преузме одговорност за извршење затворских казни изречених својим држављанима 

осуђеним пред Трибуналом у Хагу. Поред тога, треба истаћи да сврха кажњавања, између осталог, укључује и 

ресоцијализацију осуђених лица. С тим у вези, тешко се може очекивати да ће доћи до остварења сврхе 

кажњавања, уколико осуђени казне издржавају у веома удаљеним земљама, чији језик не разумеју и не говоре и 

где им је могућност посета и контаката са породицама сведена на минимум. Република Србија изражава 
спремност да у циљу издржавања казни прими своје држављане осуђене пред Трибуналом, као и друга лица 

осуђена пред МКТЈ која би на то пристала, и пружи све гаранције да ће обезбедити пуну сигурност локација на 

којима би се казне извршавале. У том смислу, Република је спремна да прихвати међународни надзор у вези са 

издржавањем казни ових осуђеника, који би био прецизно дефинисан током будућих разговора, као и да пружи 
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јасне гаранције да се осуђена лица неће наћи на превременој слободи без одговорајућих одлука Трибунала, или 

Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале, или неког другог будућег тела или органа 

Уједињених нација који би у будућности био надлежан за ова питања. Овим поводом, председник Националног 

савета за сарадњу са МКТЈ се више пута обраћао званичницима Уједињених нација и Трибунала. Тако се 3. 
децембра 2012. године председник Националног савета за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за 

бившу Југославију овим поводом поново обратио генералном секретару Уједињених нација и председнику 

Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију.  
 Помоћник генералног секретара Уједињених нација за правна питања је у свом одговору од 17. децембра 

2012. године истакао да је од Трибунала затражено достављање свеобухватне процене по овом питању. 

Председник МКТЈ је истакао да ће Трибунал морати да предузме више корака пре него што утврди да ли је у 

могућности да пружи подршку овој иницијативи. Како је наведено, ти кораци обухватају консултације са 

судијама Трибунала, проверу услова затворских објеката у Републици Србији, као и разматрање конкретних 

могућности за договоре о међународном надзору. Поред тога, председник Трибунала је нагласио да је затражио 

од секретара Трибунала да припреми обиман и ажуриран извештај о затворским условима у Републици Србији.    

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.  Резолуција је у потпуности сагласна са 
ставовима Владе Републике Србије по питању судбине архива Трибунала и оснивања Резиудалног механизма, 

који су достављени Савету безбедности Уједињених нација у октобру 2008. године и марту 2009. године.  На 

састанцима са званичницима Трибунала је више пута истакнут значај адекватног решавања питања судбине 

архиве Трибунала, које је, након доношења Резолуције Савета безбедности УН бр. 1966 потпуно запостављено. 

Имајући у виду да ће рад Резидуалног механизма временски бити ограничен, питање судбине архива Трибунала 

не би требало запостављати и дозволити да се о њему касније одлучује по хитном поступку. Став Републике 

Србије је да се документи који нису коришћени у поступцима пред Трибуналом не могу сматрати архивом 

Трибунала, те да би било разумно да исти буду враћени државама које су их доставиле. Такође, истакнута је воља  

да Република Србија активно учествује у расправи по овим питањима. 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ 

ПОДРУЧЈА 

2. Министар без 

портфеља 

др Сулејман Угљанин 

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. 

 

 

Број неразвијених општина у 2012. години у Републици Србији  износио je 46. Стопа развоја ових 

општина je испод 60% републичког просека. Расположиви буџет Канцеларије за одрживи развој недовољно 

развијених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) је износио 503.933.000,00 динара. Циљ Канцеларије је 

одрживи развој недовољно развијених подручја и смањење сиромаштва. То подразумева испуњење следећих 
циљева: израда урбанистичко – планских аката у свих 46 општина (просторни планови, генерални урбанистички 

планови, планови детаљне регулације); израда катастра непокретности; увођење електронске управе; 

финансирање и израда пројеката комуналне и енергетске инфраструктуре, као предуслова за инвестирање у нова 
радна места; финансирање израде пројектне документације за пројекте заштите животне средине (пречистаче 

отпадних вода, рециклаже смећа, депоније и друге пројекте које ће финансирати ЕУ); израда општинских 

стратегија одрживог развоја. 

Канцеларија прати и анализира стање у недовољно развијеним подручјима кроз: идентификацију 

примарних узрока неразвијености и других утицаја који директно или индиректно онемогућавају развој; 

утврђивање потенцијала за развој; идентификовање географских, демографских, економских, информационих, 

образовних и саобраћајних показатеља одрживог развоја; утврђивање приоритета значајних за одрживи развој; 

анализу позитивних искустава одрживог развоја и борбе против сиромаштва у другим земљама; упознавање са 

позитивним искуствима нових и потенцијалних чланица ЕУ у коришћењу предприступних фондова ЕУ и других 
развојних фондова; израду стратегије одрживог развоја општина, по методологији и принципима ЕУ; наставак 

активности на покренутим пројектима сазива претходне Владе: Програм за развој пољопривреде у санџачким 

општинама, Програм за повратак избеглих и расељених Бошњака из општине Прибој, радови на депонији 
Метерис код Врања, као и другим пројектима; стратешке споразуме са компетентним институцијама и 

установама у циљу одрживог развоја. 
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Током трећег тромесечја, представници Канцеларије обишли су неразвијене општине Тутин, Сјеницу, 

Пријепоље, Прибој, Трговиште и Сурдулицу. Планирано је да се обиђу све општине из надлежности Канцеларије, 

како би се на лицу места, у сарадњи са локалним самоуправама, идентификовали основни узроци неразвијености. 

На састанку са представницима 46 недовољно развијених општина и градоначелницима регионалних 
центара, одржаном у Палати Србија, 29. августа 2012. године, министар је пренео подршку Владе неразвијеним 

подручјима, као допринос јачању стабилности и друштвено-економском развоју најсиромашнијих подручја 

Републике Србије. На састанку су истакнути циљеви и визија Канцеларије у наредне четири године:  
- наставак финансирања програма и пројеката, који су основни предуслов за одрживи развој: урбанистичко-

плански акти, просторни планови, генерални урбанистички планови, планови детаљне регулације, катастарски 

документи;  

- Канцеларија ће финансирати пројектну документацију за приоритетне програме и пројекте, који су предуслов за 

улазак Србије у ЕУ. То су еколошки пројекти, за које могу да се добију средства из европских фондова. Потребно 

је да општине што пре урбанистичким и просторним планом предвиде локацију за постројења за пречишћавање 

отпадних вода, простора за рециклажни центар и депонију;  

- наставак стварања стимулативног амбијента за страна улагања у инфраструктуру, пољопривреду, енергетику, 

почев од медијске промоције неразвијених општина, како би се истакле све предности које имају општине;  

- наставак доделе подстицајних средстава, путем конкурса за развој пољопривреде, села и туризма. Корисницима 
средстава омогућена је куповина пластеника и мотокултиватора за бављење повртараством, и других средстава за 

унапређење сточарства и производње млека. Наведени подстицаји за кратак рок, могу да упосле људе и донесу 

зараду пољопривредницима. У 46 традиционало пољопривредним општинама на овај начин  становништво се 

припрема како да напише пројекат и поднесе захтев за добијање средстава; 

- наставак пројекта „Агробизнис за жене”, јер више од 50%  радно способне популације чине жене. Пројекат се 

већ показао успешним - обуку за израду бизнис планова (преко конкурисања са пројектима, до почетка 

производње) прошло је више од 100 жена из неразвијених општина;  

- промоција производа и услуга из Републике Србије у земље Африке и Арапског полуострва. Канцеларија ће се 

заложити за решавање транспорта хране, намештаја, текстила, обуће и одеће, из Србије у те земље. Почела је 
примена норвешког модела задруга као сабирних центара производа - са увидом у количине, врсту и порекло 

производа, како би се  направили аранжмани за транспорт. Велика предност је у отвореним тржиштима Руске 

Федерације, Белорусије, Казахстана, Европске уније; 
- Канцеларија ће финансирати Центре за стручну обуку кадрова, који би осим општина, укључили и веће 

регионалне центре; 

- Канцеларија ће се залагати да се два фонда из времена СФРЈ – Фонд за развој републике и покрајина и Фонд за 
запошљавање у неразвијеним и миграционим подручјима споје у Фонд за одрживи развој недовољно развијених 

подручја. 

Канцеларија и ЈП „Пошта Србије” представили су 13. септембра 2012. године у Новом Пазару „Пројекат 

увођења електронске управе у неразвијеним општинама”. Представљене су информатичке и комуникацијске 

услуге „Поште Србије” у електронској управи, усмерене на лакши живот грађана и бољи амбијент за 

привреднике. „Пошта Србије” спремна је да донира софтвер за електронску управу у неразвијеним општинама, а 

у сардњи са Канцеларијом обезбедила је компјутере за О.Ш. „Др Ибрахим Бакић“ у Лескови, општина Тутин. То 

је омогућило ученицима да у наставном програму похађају практичне часове информатике. Пројекат електронске 

управе представњен је и у Трговишту и Сурдулици. У Трговишту је 20. септембра 2012. године отворен тзв. 
Интернет кутак, са циљем да поштанске и информационе услуге постану доступне и становницима у 

најудаљенијим крајевима.  

Представници Канцеларије и Турске агенције за међународни развој и координацију – ТИКА, 
20.септембра 2012. године, уручили су  угроженим породицама кључеве новоизграђених станова. Реч је о осам 

породица  које су остале без домова услед пожара и клизишта у Прибоју. Свечаном уручивању су присуствовали 

министар и председник ТИКА-е Сердар Чам. ТИКА је са 230.000,00 евра финансирала изградњу и уређење ових 

објеката, а Канцеларија је са милион динара  финансирала израду пројектне документације. 

У оквиру Програма за развој пољопривреде и села, представници Канцеларије и Агенције ТИКА су у 

Прибоју доделили седам мотокултиватора породицама из општине Прибој. 

Отварање нове зграде Дома културе у Сјеници, подржала је Канцеларија и ТИКА, која је у овај објекат 

уложила 270.000,00 евра. Изградња Дома културе у Сјеници почела је пре три деценије. Отварању објекта 20. 

септембра 2012. године, присуствовао је министар  и  председник агенције ТИКА.  

Напредак у образовању у општини Тутин остварен је отварањем истуреног одељења О. Ш. „Др Ибрахим 
Бакић” у селу Набоје, 21. септембра 2012. године. Агенција ТИКА је финансирала изградњу школе и  ученицима 

поклонила  школски прибор. 

Финансирање и суфинансирање израде пројектне документације за неразвијене општине, реализује се 

расписивањем другог конкурса у 2012. години. 
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Циљ је могућност неразвијених општина да са израђеном пројектном документацијом конкуришу код других 

министарстава, као и код међународних инвеститора и донатаора. Предност на конкурсу имају приоритетни 

пројекти: пројекти регионалног карактера, пројекти израде просторних планова, генерални урбанистички 

планови, развој инфраструктуре, развој пољопривредне производње и повећање обима туристичког промета. 
Финансирање и суфинансирање израде пројектне документације за неразвијене општине реализује се 

расписивањем првог конкурса. Први јавни конкурс објављен је 23. фебруара 2012 године, на сајту Канцеларије 

www.kornrp.gov.rs и у дневном листу Вечерње новости. Рок за подношење захтева био је месец дана од дана 
објављивања конкурса. Право учешћа на конкурсу имале су најнеразвијеније општине у Републици Србији. 

Вредност пројекта је 48.000.000,00 динара. Подносиоци захтева имали су право да конкуришу за доделу 

средстава за израду једне пројектне документације у вредности до 800.000,00 динара. На конкурс су у 

предвиђеном року стигла 53 захтева од чега је одобрено  49, а четири захтева нису била у складу са конкурсом. 

Укупна вредност одобрених захтева по конкурсу је 39.161.260,00 динара.  

Финансирање и суфинансирање израде пројектне документације за неразвијене општине реализује се 

расписивањем другог конкурса. Други јавни конкурс објављен је 10. октобра 2012. године, на сајту Канцеларије 

www.kornrp.gov.rs и у дневном листу Политика. Рок за подношење захтева био је месец дана од дана објављивања 

конкурса. Право учешћа на конкурсу имале су најнеразвијеније општине у Републици Србији. Вредност пројекта 

је 48.000.000,00 динара. Подносиоци захтева имали су право да конкуришу за доделу средстава за израду једне 
пројектне документације у вредности до 1.000.000,00 динара. На конкурс је у предвиђеном року пристигло 48 

захтева, од којих је одобрено 47, а један захтев није био у складу са конкурсом. Укупна вредност одобрених 

захтева по конкурсу је 41.163.146,00 динара.  

Канцеларија је 10. априла 2012. године расписала Јавни кокурс за доделу средстава за реализацију 

Програма подршке одрживог развоја пољопривредне производње у неразвијеним општинама Сјеница, Тутин, 

Пријепоље, Прибој, Нова Варош и на територији града Новог Пазара. Издвојено је 80.000.000,00 динара. У Новом 

Пазару одржано је јавно потписивање уговора са подносиоцима захтева, који су поднели исправну 

документацију, у износу од  79.543.440 динара. 

У свим разговорима који су вођени са представницима међународних организација и амбасада, посебна 
пажња је посвећена размени искустава, пласману роба и услуга из Републике Србије у друге земље и привлачењу 

страних инвеститора у недовољно развијена подручја. 

Подстицање економског развоја кроз потенцирање руралног развоја и економског улагања у 46 општина 
из надлежности Канцеларије, потврђени су као кључни фактори у спровођењу одрживог развоја у недовољно 

развијеним подручјима. То је истакнуто у разговору министра и шефа мисије ОЕБС у Србији 15. августа 2012. 

године. Кроз подршку неразвијеним подручјима могуће је остварити заједнички циљ, а то је  јачање стабилности, 
сигурности, друштвено-економског развоја најсиромашнијих подручја и општина, које су већином пограничне и 

у којима живи значајан број припадника мањина  у Републици Србији. 

Унапређење сарадње кроз спровођење заједничких програма одрживог развоја у недовољно развијеним 

подручјима у складу са националном стратегијом, договорено је на састанку министра са представником УН у 

Републици Србији 27. августа 2012. године. Реализација пројеката биће утврђена након дефинисања буџета за 

2013. годину. Директни корисници пројеката су становници неразвијених подручја, којих према последњем 

попису има више од 950.000.  

Министар је одржао  састанак 28. августа 2012. године, са амбасадором Републике Индије у Републици 

Србији, с циљем размене искустава у раду са неразвијеним подручјима. С обзиром да је Влада Републике Индије 
успешно развила различите облике помоћи најсиромашнијим грађанима, договорено је да се овај програм обука 

представи и у неразвијеним подручјима Републике Србије, како би се омогућило усавршавање младих. 

План наставка сарадње Канцеларије и Канцеларије УН за пројектне услуге (УНОПС) утврђен је 14. 
септембра 2012. године на састанку са регионалном директорком за Европу и Блиски Исток. Договорена је  

техничка подршка УНОПС-ових стручних тимова у раду са неразвијеним општинама  и  обука кадрова, који ће се 

едуковати за писање добрих пројектних предлога. 

Са Канцеларијом УН у Републици Србији почела је реализација двогодишњег пројекта „Унапређење 

људске сигурности у југозападној Србији”, вредног 2,8 милиона долара. Средства су обезбеђена уз помоћ Владе 

Јапана и Фонда за људску безбедност УН-а из Њујорка. Циљ пројекта је помоћ маргинализованим групама 

стварањем нових радних места и побољшањем приступа услугама. Пројекат је представљен 9. октобра 2012. 

године у Новом Пазару, у присуству Сталног координатора УН у Републици Србији, Вилијама Инфантеа, 

помоћнице администратора Програма Уједињених нација за развој, Чихан Султаноглу, амбасадора Јапана, Њ.Е. 

Тошија Цунозакија и нашег министра.  
У својству копредседника Мешовитог комитета за економску сарадњу између Републике Србије и 

Краљевине Мароко, министар је 15. октобра 2012. године, разговарао са амбасадором Краљевине Мароко. 

Изражена је обострана спремност  за унапређење билатералних односа и договорено да се први састанак 

Мешовите комисије одржи у првом кварталу 2013. године у Београду. 
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На састанку министра и шефа Делегације Европске уније у Републици, 23. октобра 2012. године, 

потврђена је спремност за утврђивање динамике и координацију активности, како би се ефикасније постигао 

заједнички циљ - одрживи развој и подршка неразвијеним подручјима и општинама. Наглашена је добра сарадња 

Канцеларије и Делегације Европске уније. У организацији Канцеларије, 7. новембра 2012. године, одржана је 
Конференција посвећена неразвијеним подручјима. На Конференцији су учествовали шеф Делегације Европске 

уније у Републици, Венсан Дежер, актери  укључени у развој неразвијених подручја, као што су представници 

министарства Владе Републике Србије, представници међународне развојне агенције и различитих амбасада, са 
једне стране и председници свих 46 неразвијених општина.  

Канцеларија унапређује сарадњу са институцијама Републике Словеније у циљу инвестирања у 

недовољно развијена подручја Републике Србије. Приликом посете Републици Словенији, од  24. до 27. 

септембра 2012. обављени су разговори са председником општине Кочевје, градоначелником Марибора и 

привредницима и стручњацима Републике Словеније. Покренута је идеја братимљења општина Тутин и Кочевје 

и представљен пројекат прераде дрвног отпада, као и пројекат рециклаже смећа. Размотрене су перспективе 

коришћења развојних фондова ЕУ и значај искуства Републике Словеније у том процесу.  

 Пријављивање на Конкурс Европске комисије „Европа за грађане”, намењен подстицању сарадње 

грађана и организација из различитих држава, могло би да представља прву сарадња словеначких и српских 

општина. 
Министар, који је и председник Заједничког комитета за економску сарадњу са  Републиком Турском, 

боравио је у радној посети Републици Турској, од 29. септембра до 4. октобра 2012. године. Договорена је турска 

подршка у образовању кадрова за израду пројектне документације и креирању пројеката за коришћење 

финансијских средстава и развојних фондова ЕУ, посебно у области животне средине, инфраструктуре, 

пољопривреде и туризма. Прецизирано је улагање Агенције ТИКА,  од 4,5 милиона евра, у изградњу хирушког 

блока Здравственог центра у Новом Пазару. Договорено је да се састанак Мешовитог комитета за економску 

сарадњу Републике Србије и Републике Турске, одржи у првом кварталу 2013. године у Турској. Бројни састанци 

имали су за циљ привлачење турских инвестиција у неразвијена подручја, и добијање подршке изградњи путне 

инфраструктуре.  
На састанку у Бироу Канцеларије у Новом Пазару, 1. августа 2012. године, постигнут је договор о 

унапређењу сарадњ са Развојном агенције Чешке Републике, у оквиру подршке неразвијеним подручјима и 

развоју пољопривреде. Реч је о донацији Чешке Републике и Пројекту о оснивању Лабораторије за испитивање 
квалитета млека, сира и млечних производа, као виду подршке руралном развоју општине Сјеница и околних 

општина. Пројекат обухвата опремање лабораторије у износу од 400.000 евра. Крајњи корисници пројекта су 

становници Сјенице и суседних општина. 
У оквиру реализације Првог јавног конкурса за доделу средстава за реализацију Програма подршке 

одрживог развоја пољопривредне производње у неразвијеним општинама Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој, 

Нова Варош и територији града Новог Пазара, који је Канцеларија расписала током првог квартала 2012. године, 

дељена је пољопривредна механизација вредна 80 милиона динара, 17. августа 2012. године. Циљ је повећање 

продуктивности пољопривредних  домаћинстава  и мотивисање за наставак и унапређење производње. 

У Прибоју је настављено са реализацијом Програма за повратак избеглих и расељених Бошњака из 

општине Прибој. У 2012. години обезбеђено је  50 милиона динара за изградњу монтажних кућа, односно за 

одговарајуће накнаде. На састанку представника Канцеларије са председником општине Прибој 6. септембра 

2012. године, потврђен је Акциони план реализације прве фазе пројекта по приоритетима, који обухвата 
постављање типских монтажних кућа од 62m2 и испалту одговарајућих накнада. У наредној фази, Канцеларија ће 

финансирати израду пројектне документације за изградњу путних праваца у општини Прибој у износу од 27 

милиона динара.  
 23. октобра 2012. године, министар је са председником општине Прибој и директором фирме „Декор“ 

потписао  Уговор о изради, испоруци и постављању једанаест монтажних типских кућа у оквиру реализације 

Програма за повратак избеглих и расељених Бошњака из општине Прибој у периоду од 1991 до1999. године. 

Након спроведене тендерске процедуре за извођача радова изабрана је фирма „Декор“ из Прибоја, са понуђеном 

ценом од 28.875.000,00 динара без ПДВ. Одобрена средства по овом програму су 35.650.000 динара за 11 

монтажних кућа и 22.624.000 динара надокнаде за уложена средства у реконструкцији. 

У складу са Уговором од 26. априла 2012. године, закљученим између Канцеларије, Града Врања и 

Института „Кирило Савић” из Београда, о изради припремне документације за решавање питања управљања 

чврстим отпадом на територији Пчињског округа, проширењем постојеће депоније „Метерис”  на територији 

Града Врања, завршена је припремна документација за регионалну депонију у Врању, за шта  је предвиђено  7. 
000. 000 динара, а пренето је 5. 600.000 динара, закључно са 31. децембром 2012. године. Тиме се решава  

управљање чврстим отпадом на територији седам општина Пчињског округа (Владичин Хан, Сурдулица, 

Босилеград, Трговиште, Врање, Бујановац, Прешево). 
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У складу са Уговором, закљученим са Министарства одбране, Војском Србије, о оправцима и 

реконструкцији пута Мађаре-Паљево-Орље, број 401-01-206/2012-01 од 30.априла 2012. године, завршена је прва 

фаза изградње пута, за  шта је потрошено10. 612.666 динара. 

За Програм подршке почетницима у бизнису, повратницима у своја родна места, Канцеларија је издвојила 
15.000.000,00 динара. Од 200.000,00 - 1.000.000,00 динара обезбеђено је за 26 корисника, младих предузетника из 

општина Петровац на Млави, Блаце, Нова Варош, Владичин Хан, Бабушница, Ражањ, Сјеница, Алексинац, 

Ивањица, Власотинце, Тутин, Пријепоље, Жагубица, Пландиште, Прибој, Варварин, Дољевац и Голубац. Износ 
одобрених средства је 11.763.000. динара. 

 Представници Канцеларије и Факултета организационих наука у Београду, потписали су 16. октобра 2012. 

године Меморандум о дугорочној сарадњи. Циљ је економски развој неразвијених подручја заснован на знању, 

боља организација и коришћење постојећих ресурса у свих 46 општина, како би неразвијена подручја могла да 

привуку инвеститоре. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 
„Службеног 

гласника 

РС”, 
датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Закључак 

05 број: 42 -7829/2012 

од 8. новембра 2012. 

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) 

Влада је препоручила Фонду 

за развој Републике Србије 

да изврши реализацију 

инвестиционог кредита који 

је одобрен Акционарском 

друштву „Слога”  Индустрија 

грађевинског материјала 

Побрђе, Нови Пазар, 21. маја 

2012. године   

/ / 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
10.  Пројекти: 

Општина Дољевац 

-Израда Плана генералне регулације 

Дољевца 

-Израда Пројектне документације 

Реконструкција старог ауто пута 

-Уређење дела индустријске зоне у Куковцу, 

западно од ауто пута у складу са ПДР 

-Изградња теничких терена у Куковцу 

-Реконструкција комплекса старе школе у 

Куковцу за потребе предшколске установе   

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

11.  Пројекти: 

Општина Медвеђа 

-Наставак Пројекта-израда геодетских 

подлога за израду пројекта санације и 

реконструкције некатегорисаних путева 

-Израда катастарског-топографског плана за 

потребе месних заједница на територији 

општине Медвеђа 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

3 Пројекти: Завршена 01 1.800.000 / 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
Општина Бела Црква 

-Израда Главног пројекта индустријске зоне 

„Нера“ у Белој Цркви 

-Израда Главног пројекта чишћења дна 

градског језера 

израда 

Пројектне 

документације 

RSD 

 

 

4 Пројекти: 

Општина Мајданпек 

-Израда Плана детаљне регулације за 

подручје Рајково 

 

25%, 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

 

/ 

5. Пројекти: 

Општина Житиште 

-Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Житиште 

-Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Житиште 

-Унапређење малих поседа у руралним 

подручјима средњег Баната кроз примену 

органске производње и зелене енергије 

50%,  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

/ 

6. Пројекти: 

Општина Књажевац 

-Израда Плана главне регулације за: 

туристички центар „Голема река“ са 

туристичким пунктом „Мирица“, туристички 

пункт „Козарница“ и сектор алпског 

скијалишта „Голема река“ 

-Израда Главног пројекта за формирање 

језера у Књажевцу на локацији Језава 

75%,  

завршена 

израда 

пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

7. Пројекти: 

Општина Нова Црња 

-Наставак израде Плана детаљне регулације 

за насеље Српска Црња 

Завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

/ 

8. Пројекти: 

Општина Жагубица 

-Израда Плана генералне регулације за 

насеља Жагубице  

-Израда Пројекта хидро-геолошких 

истраживања за потребе водоснабдевања 

насеља Близнак и Сиге, израда два истражно 

експлоатациона бунара 

50%  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

9. Пројекти: 

Општина Ражањ 

-Израда Плана детаљне регулације за насеље 

Ражањ 

-Израда Главног пројекта постројења за 

пречишћавање оптпадних вода за насеља 

Ражањ и Варош 

50%,  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

10. Пројекти: 

Општина Варварин 

-Израда Главног пројеката за ојачање 

коловозне траке локалног пута кроз 

насељено место Доњи Катун, 

-Наставак израде Плана генералне 

регулације насеља Варварин 

75%  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

11. Пројекти: 

Општина Кучево 

-Успостављање ГИС у Општини Кучево 

-Израда пројектно - техничке документације, 

50%,  

завршена 

израда 

Пројектне 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 



 

 571 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
План генералне регулације за делове 

насељених места Раброво- Мустапић и 

Велика Бресница са индустријским зонама 

документације 

12. Пројекти: 

Општина Чока 

- ГИС коридора улица Чоке 

-Израда Плана генералне регулације за 

насеље Остојићево и Падеј 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

/ 

13. Пројекти: 

Општина Лебане 

-Израда Плана детаљне регулације Центар 

Лебане 1 

-Израда Плана детаљне регулације 

производно пословне зоне Јабланица у 

Лебане 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.787.000 

RSD 

 

 

/ 

14. Пројекти: 

Општина Мало Црниће 

-Пројектна документација за развој 

инфраструктуре- водоснабдевање на 

подручју општине Мало Црниће- пројектно 

решење за насеље Топоница  

-Израда Пројекне документације за развој 

инфраструктуре секундарне мреже за 

водоснабдевање насеља Мало Црниће 

50%  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.600.000 

RSD 

 

 

/ 

15. Пројекти: 

Општина Осечина 

- Израда Плана детаљне регулације  

 

Завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

/ 

16. Пројекти: 

Општина Владичин Хан 

-Израда Главног пројекта централног 

колектора фекалне канализације у насељима 

Житорађе и Прекодолце, Општина Владичин 

Хан  

-Израда пројектно - техничке документације 

за санацију клизишта на простору  насеља 

Пољана 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

17. Пројекти: 

Општина Голубац 

-Израда Плана реконструкције и доградње 

постојећег канализационог система Града 

Голупца 

-Израда техничке документације секундарне 

канализационе мреже насеља Голубац 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

 18. Пројекти: 

Општина Пландиште 

-Израда техничке документације Главног 

пројеката коловоза у насељу Пландиште 

-Израда Главног пројекта нфраструктурног 

опремања радне зоне „Запад“ Пландиште 

75%  

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

 19. Пројекти: 

Општина Сјеница 

- Промоција туристичких и привредних 

потенцијала Општине Сјеница 

- Израда пројктно - техничке документације 

за изградњу основне школе 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

20. Пројекти: 

Општина Тутин 

75% 

завршена 

01 1.800.000 

RSD 

/ 
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-Израда Пројектне документације и уређење 

дворишта вртића „ Хабиба Сточевић“ 

-Израда Пројектне документације за водовод 

у селу Драга 

израда 

Пројектне 

документације 

 

 

21. Пројекти: 

Општина Прибој 

-Изградња путног правца Кратово-Брезна са 

могућношћу повезивања територија општина 

Нова Варош и Чајетина и излазак на 

магистрални пут Београд-Јужни Јадран  

-Израда Пројектне документације за пут 

Кратово- Брезна у дужини од 6 км 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

22. Пројекти: 

Општина Нова Варош 

-Израда Урбанистичког пројекта и Главног 

пројекта изградње Трга војводе Петра 

Бојовића 

-Израда идејног и Главног пројекта 

водоснабдевање акумулације за вештачко 

оснежавање ски стазе –Бријежђа 

- Израда Плана детаљне регулације за 

туристичку зону скијалишта Бријежђа 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

23. Пројекти: 

Општина Мали Зворник 

-Израда Идејног решења и Главног пројекта 

фекалног колектора са постројењем за 

пречишћавање  

-Израда пројектно - техничке документације 

за главни цевовод Мали Зворник- доње 

насеље-Доња Порина 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

24. Пројекти: 

Општина Петровац на Млави 

-Израда Пројектно-техничке докментације 

локалног путног правца Каменово- Забрђе  

- Израда Пројектно - техничке 

документације реконструкције улице Петра 

Добрњца у Петровцу на Млави 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

25. Пројекти: 

Општина Рача 

-Израда катастарско-топографских планова 

за припрему пројектне документације  

-Израда Пројектно - техничке документације 

за санацију пливачких базена и 

реконструкцију улазног објекта 

75% 

завршена 

израда 

пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

26. Пројекти: 

Општина Ивањица 

-Израда Главног пројекта локални пут од 

Камене чесме преко Кадине стене до 

Анатеме и Штиткова  

-Израда Главног пројекта дела трасе пута 

Грабовица - Бела црква - Кушићи 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.750.000 

RSD 

 

 

/ 

27. Пројекти: 

Општина Рековац 

-Израда Пројектно-техничке документације 

локалне инфраструктуре водоснабдевања и 

отпадних вода  

-Израда Студије интегралног руралног 

развоја за подручје општине Рековац за 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 
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28. Пројекти: 

Општина Трговиште 

-Израда Главног пројекта атмосферске 

канализације  у Трговишту  

-Израда Стратегије руралног развоја села у 

општини Трговиште 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

29. Пројекти: 

Општина Блаце 

- Израда пет пројеката 

-Израда Пројектне документације за 

повећање за повећање обима туристичког 

промета кроз рурални туризам у Општини 

Блаце 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.798.300 

RSD 

 

 

/ 

30. Пројекти: 

Општина Житорађа 

-Израда Пројектне документације 

реконструкције скупштинске сале Општине 

Житорађа                             100.000,00 RSD 

- Израда апликационе документације 

успостављање сарадње између Општине 

Житорађа и Општине Одензе из  Данске                

                                                  

-Израда апликационе документације 

Реконструкција тржно-пословног центра у 

Општини Житорађа   

-Израда апликационе документације- 

стварање услова за побољшање комуналне 

инфраструктура и заштита животне средине 

Општине Житорађа 

-Израда апликационе документације- 

стварање услова за побољшање спортске 

инфраструктуре и развој спорта Општине 

Житорађа 

                                                  

-Израда апликационе документације- 

побољшљање услова за повећање локалних 

јавних прихода Општине Житорађа                        

-Израда апликационе документације- Фонд 

за учешће грађана ЕУ Прогрес  

-Израда апликационе документације- 

успостављање општинског услужног центра  

-Израда Пројектно - техничке 

документације-израда пројеката 

ревитализације атарских путева у 23 месних 

зајеница на територији Општине Житорађа           

                                              

-Израда Пројектно - техничке 

документације-Израда главног пројекта 

партерног уређења дечијег вртића „Прва 

радост“ у Житорађи                   

-Израда Пројектно - техничке 

документације-Израда пројекта асфалтирања 

локалног пута у насељу Самариновац у 

оштини Житорађа 

                                              

-Израда Пројектно - техничке 

документације-Израда пројекта санације 

75% 

завршена 

израда 

ројектне 

документације 

01 1.714.800 

RSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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дела зраде, гаража општинске управе у 

општини Житорађа                   

 

-Израда апликационе документације –

успостављање општинског Позивног центра 

Житорађа                    

                                               

 

- Израда апликационе документације – 

Израда Студија и предлога препорука, мера 

и инструмената за повећање запослености и 

конкурентности радне снаге у општини 

Житорађа                                  

 

-Израда апликационе документације – 

Побољшање примарне дечије здравствене 

заштите у општини Житорађа                                 

                                                  

-Израда апликационе документације – 

Интеграција и побољшање животних услова 

за све у општини Житорађа 

-Израда апликационе документације – 

Унапређење безбедносне инфраструктуре у 

Житорађи кроз реконструкцију ватрогасне 

станице у Житорађи                                      

-Израда апликационе документације – 

Интеграција и побољшање животних услова 

у општини Житорађа  

                                                   

-Израда апликационе документације – 

Побољшање услова за повећање локалних 

јавних прихода општине Житорађа- друга 

фаза                  

  31. Општина Брус 

-Израда Идејног пројекта постројења за 

пречишћавање отпадних вода-насеља Брзеће  

 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

 

/ 

 32. Пројекти: 

Општина Мерошина 

- Израда Главног пројекта  канализационог 

колектора Јовановац, Азбресница и 

Дудулајце  

- Израда Плана детаљне регулације за 

индустријску зону Александрово 

25% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

  33. Општина Љубовија 

-Израда Пројекта реконструкције Улице 

Илије Нешковића у Љубовији 

-Израда Главног пројекта главног одводног 

колектора отпадних вода од Врхпоља до 

Кашица ( градско насеље Љубовија) 

75% 

завршена 

израда 

пројектне 

документације 

01 1.798.000 

RSD 

 

/ 

   34. Пројекти: 

Општина Гаџин Хан 

- Израда Пројектне документације Главног 

пројекта постројења за пречишћавање 

отпадних вода насеља Гаџин Хан, 

Тасковићи, Марина Кутина и Гркиња 

- Израда Плана генералне регулације Гаџин 

75% 

завршена 

израда 

пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 



 

 575 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
Хан 

35. Пројекти: 

Општина Бела Паланка 

-Израда Пројектне документације за 

еколошко-рекреативни комплекс Бањица у 

општини Бела Паланка 

-Израда Плана детаљне регулације 

индустријске зоне „Мурица“ 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.705.486 

RSD 

 

 

905.486 

RSD 

 

/ 

36. Пројекти: 

Општина Пријепоље 

- Израда Пројектне документације пешачке 

стазе Бродарево- Завинограђе  

- Израда Пројектно - техничке 

документације за изградњу тротоара и 

расвете 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

37. Пројекти: 

Општина Сурдулица 

-Израда Главног пројекта изведеног објекта  

„Затвореног базена са гардеробама“ 

-Ревизија пројектне документације 

водоводне мреже у Јелашници 

-Израда Регионалног пројекта за израду 

Главног пројекта централног колектора 

фекалне канализације и постројенја за 

пречишћаванје отпадних вода за насеља у 

општинама Сурдулице и Владичин Хан  

-Израда Главног пројекта за реконструкцију 

и доградњу пута Сурдулица – Алатинце – 

Сувојница -Декутинце и техничка контрола 

Главног пројекта 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.589.460 

RSD 

 

 

/ 

38. Пројекти: 

Општина Бујановац 

- Израда Главног пројекта саобраћајне 

сигнализације и опреме државног пута 2. 

реда Р125Б; Бујановац- Брезница- Зарбинце; 

деоница од КМ 46+613 до КМ 52+882 

- Израда Главног пројекта саобраћајне 

сигнализације и опремање државног пута 

другог реда Р-125Б Бујановац-Гњилане 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

39. Пројекти: 

Општина Куршумлија 

-Израда Главног пројекта реконструкције 

Улице палих бораца у Куршумлији 

- Израда Главног пројекта изградње 

општинског пута Пролом бања- Гајтанска 

врата 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

40. Пројекти: 

Општина Власотинце 

- Израда Плана генералне регулације 

Власотинца 

- Унапређење географског система (ГИС-а) 

као инструмент унапређења ефикасности и 

конкурентности општине Власотинце 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

41. Пројекти: 

Општина Прешево 

- Израда Плана генералне регулације 

Власотинца 

- Израда Техничке документације 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
реконструкције магистралног пута М25-2 од 

коридора Х до железничке станице у 

Прешеву 

42. Пројекти: 

Општина Алибунар 

- Алибунарски пешчаник  

 

Завршена 

израда 

пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

/ 

43. Пројекти: 

Општина Црна Трава 

- Израда Пројектно - техничке 

документације за изградњу фекалног 

колектора у Црној Трави- 273.805,00; 

Финансирање учешћа Општине Црна Трава 

у реализацији пројеката са Прогресом 

                                               

- Израда Пројектне документације за 

уређење трга у Црној Трави 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

 

 

/ 

44. Пројекти: 

Општина Кнић 

- Израда Пројекта парцелације, 

препарцелације и геодетског обележавања 

Равни Гај  

 

Завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 800.000 

RSD 

 

/ 

45. Пројекти: 

Општина Крупањ 

- Стратешка процена утицаја Просторног 

плана Општине Крупањ на животну средину  

- Израда Пројектне документације за 

изградњу филтерског постројења са 

резервоаром за пијаћу воду на водоводу у 

Крупњу 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

46. Пројекти: 

Општина Сврљиг 

- Промоција туристичких и привредних 

потенцијала Општине Сврљиг 

- Привредно – туристичка манифестација - 

Белмужијада 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

/ 

47. Пројекти: 

Општина Бабушница 

-Израда Пројектно - техничке документавије 

за изградњу трибина и атлетске стазе 

фудбалског стадиона 

- Израда Пројектно - техничке 

документације- друга фаза санације и 

реконструкције водоводне мреже Љуберађа- 

Велико Боњинце у дужини од 3500 метара 

50% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

 

/ 

48. Пројекти: 

Општина Свилајнац 

- Израда Плана регулација реке Ресаве у 

општини Свилајнац 

- Израда Плана реконструкције – 

рехабилитације улица Нишавске, Димитрија 

Туцовића и Милосава Здравковића Ресавца 

75% 

завршена 

израда 

Пројектне 

документације 

01 1.800.000 

RSD 

 

 

/ 

 Укупно 1-48 ( I и II) конкурс за израду 

пројеката за општине 

 01 80,324,406 

RSD 

/ 

49. Пројекат:  

Обезбеђење опреме за лабораторију за 

испитивање земљишта за Државни 

Завршен 

пројекат 

 12.000.000 

RSD 

/ 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
универзитет у Новом Пазару   

50. Програм:  

Повратак прогнаних и расељених лица из 

Општине Прибој 

- Изградања 11. монтажних типских кућа 

- Надокнада за уложена средства у санацији 

кућа                          

                                                

- Израда пројектне документације везане за 

путну инфраструктуру (Програм повратка 

прогнаних и расељених лица Општине 

Прибој ) 

Раализован 

пројекат  

100 % за износ 

одобрених 

средстава у 

2012. години 

01 64.083.640 

RSD 

/ 

51. Програм: 

Подршка одрживог  развоја пoљопривреде у 

општинама Пријепоље, Прибој, Нова Варош, 

Сјеница, Тутин и град Нови Пазар 

Пројекат 

завршен  

01 79.543.440 

RSD 

/ 

52. Програм подршке женама у агробизнису Пројекат 

завршен 

01 32.850.006 

RSD 

/ 

53. Програм подршке почетницима у бизнису 

који су повратници у своја родна места 

(неразвијене општине) 

Пројекат 

завршен 

01 11.763.000 

RSD 

/ 

54. Програми:  

- Израда пројектне документације и студија 

везано за Програм туризама 

                                                

- Израда разне пројектне документације 

везане за пољопривреду и путну 

инфраструктуру по захтевима              

 

Пројекат 

завршен 

01 62.948.338 

RSD 

/ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ 

ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

2. Директор Горан Матић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност 

(„Службени гласник РС”, број 12/09), Канцеларија Савета за националну безбедност и 

заштиту тајних података обавља стручне, административне и друге послове за потребе 

Савета за националну безбедност (у даљем тексту: Савет), а нарочито послове у вези са 

сазивањем и припремањем седница Савета, стручне послове у вези са праћењем 

спровођења смерница и закључака Савета, послове административно-техничке 

подршке Бироу за координацију, чување и стављање на увид члановима Савета 

извештаја и других аката Савета, врши и друге послове по налогу Савета и секретара 
Савета. На основу члана 87. Закона о тајности података („Службени гласник РС”, број 

104/09), Канцеларија поступа по захтевима за издавање сертификата и дозвола; 

обезбеђује примену стандарда и прописа у области заштите тајних података; стара се о 
извршавању прихваћених међународних обавеза и закључених међународних 

споразума између Републике Србије и других држава, односно међународних органа и 

организација у области заштите тајних података и сарађује са одговарајућим органима 
страних држава и међународних организација; израђује и води Централни регистар 

страних тајних података; израђује и води Централни регистар страних тајних података; 

предлаже образац безбедносног упитника; предлаже образац препоруке, сертификата и 

дозволе, као и евиденцију о одбијању издавања сертификата, односно дозвола; 

организује обуку корисника тајних података у складу са стандардима и прописима; 

предлаже Влади план заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве; опозива 
тајност податка у складу са одредбама овог закона; после престанка органа јавне 

власти који немају правног следбеника, обавља послове који се односе на заштиту 

тајних података; сарађује са органима јавне власти у спровођењу овог закона у оквиру 

своје надлежности и обавља и друге послове који су предвиђени овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона. 

 

 

              Током  периода јул – децембар 2012. године, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту 

тајних података (у даљем тексту  Канцеларија Савета) 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 
Канцеларија Савета врши само 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 

овог  извештаја. 

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 

Током 2012. године Канцеларија Савета је у сарадњи са Министарством правде и државне управе учествовала 
у изради следећих подзаконских аката на основу Закона о тајности података: 

- сачињен је Предлог уредбе о посебним мерамама заштите која се односи на начин и поступак утврђивања 

испуњености организационих и техничких услова за чување тајних података достављених правном или 
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физичком лицу по основу уговорног односа. Наведена уредба је у фази предлагања Влади на усвајање у 

првој половини 2013. године; 

- у сарадњи са Министарством правде и државне управе настављене су активности на изради Правилника о 

службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора и контроле над спровођењем 
Закона о тајности података и прописа донетих на основу закона у Министарству правде и државне управе 

и Канцеларији Савета који ће бити у фази усвајања у првој половини 2013.године; 

- Одлуком Владе 05 број: 02-2756/2010 од 15. априла 2010. године („Службени гласник РС“, број 26/2010), 

образована је Радна група за израду подзаконских аката неопходних за спровођење Закона о тајности 

података, где је за председника именована Тамара Стојчевић, тадашњи Генерални секретар Владе, а за 

заменика председника Горан Матић, директор Канцеларије Савета. Радна група покренула је иницијативу 
за израду Уредбе о ближим критеријумима за одређивање тајних података степена тајности „ДРЖАВНА 

ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, за коју се очекује да ће током 2013. године бити усвојена од стране 

Владе. Током 2012. године одржано је више састанака са представницима надлежних државних органа 

који нису доставили предлоге критеријума за одређивање поменутих степена тајности. Том приликом је 

уочено да више државних органа изван извршне власти, креатора тајних података, није у могућности да 

на адекватан начин и у потребном временском року, сагледа и припреми радни материјал који је био 

предмет ове Уредбе, због чега њена израда није ишла планираном динамиком; 

- Одлуком Владе 05 број: 02-7539/2010 од 14. октобра 2010. године („Службени гласник РС“, број 75/2010) 

образована је Радна група за израду Плана заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве који је 

неопходан за спровођење Закона о тајности података, а који се односи на јединствен систем одређивања и 

заштите тајних података, из надлежности више државних органа. За председника Радне групе именована 

је Тамара Стојчевић, тадашњи Генерални секретар Владе, а за заменика председника Горан Матић, 

директор Канцеларије Савета. На основу поменуте Одлуке утврђена је Методологија за израду Плана 

заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве. Са друге стране, проблем представља чињеница 

да се у вези са овим питањем још примењују стари прописи. Недостатак нових прописа који се односе на 

критеријуме за одређивање података степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ 
има за последицу да  многе институције примењују „ресорски модел“ заштите тајних података за 

ванредне и хитне случајеве, као и то да немају обавезу да обједине наведени план и доставе га Влади; 

- Канцеларија Савета у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе припремила је Предлог уредбе о 

допуни Уредбе о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката. С обзиром  да је за 

предлагача наведене уредбе одређен Генерални секретаријат Владе, Предлог уредбе са мишљењима 

ресорних органа достављен је Генералном секретару Владе 5.октобра 2012. године и сада је у фази 
предлагања; 

- Канцеларија Савета је у 2012. години учествовала у Радној групи која је израдила Предлог уредбе о 

посебном финансирању послова од изузетног значаја за националну и јавну безбедност, одбрану и 

унутрашње послове Републике Србије. Радну групу чинили су представници следећих органа јавне 

власти: Републичко јавно тужилаштво-тужилаштво за организовани криминал, Министарство 

унутрашњих послова – Дирекција полиције, Министарство одбране – ВБА – ВОА, Безбедносно-
информативна агенција и Канцеларија Савета.Од стране Радне групе Канцеларија је задужена да спроведе 

процедуру прибављања мишљења од стране надлежних органа. Како је крајем 2012. године урађен Нацрт 

уредбе, прикупљају се мишљења надлежних органа и планира се усвајање уредбе до краја 2013. године. 
 

Када је у питању област информационе безбедности, друштвено предузеће „Београдски сајам“ организовало 

је 5. новембра 2012. године стручни скуп информационе безбедности „Sbit”, као посебну стручну конференцију 
међународног сајма безбедности објеката, инфраструктуре, лица и пословања „iSEC 2012“, на којем је 

Канцеларија Савета презентовала систем заштите тајних података у Републици Србији. 

Осим наведеног, у току 2012. године одржан је већи број састанака Радне групе за израду Закона о 

информационој безбедности, у којој су активно учествовали представници Канцеларије Савета. 

2.2. Међународна сарадња 

Стратешки документ за успостављање сарадње са међународним организацијама и другим државама у 

области размене и заштите тајних података је Стратегија националне безбедности Републике Србије (у даљем 

тексту – Стратегија) која садржи основна опредељења политике националне безбедности Србије.  

Закључивањем споразума у области размене и заштите тајних података са другим државама и 
међународним организацијама Република Србија показује спремност да унапреди сарадњу у сектору безбедносни 

(у области унутрашњих послова, правосуђа, спољних послова, одбране и кроз сарадњу служби безбедности) са 

државама и међународним организацијама о оквиру својих спољнополитичких приоритета. Осим наведеног, 
закључивањем споразума стварају се услови заједничког деловања против изазова, ризика и претњи који се 

односе не само на Републику Србију, већ представљају глобалне изазове, ризике и претње, затим, сарадњу у 
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заједничким обукама и ангажовања елемената система безбедности у мултинационалним операцијама, управљању 

кризама и управљању границом. Овим споразумима стварају се услови за сарадњу свих државних органа са 

привредним субјекатима са територије друге државе чије пословање се односи на област наменске индустрије, 

производњу роба и пружање услуга за потребе безбедносног сектора, с једне стране и сарадњу између 
привредних субјеката чије је седиште на територији Републике Србије са привредним субјектима других држава, 

с друге стране.    

 Поступајући по исказаним приоритетима ресора Министарства унутрашњих послова и Министарства 
одбране за закључивање споразума у области размене и заштите тајних података у 2012. години остварени су 

контакти и започета сарадња са Чешком Републиком, Краљевином Шпанијом и Републиком Италијом. 

 Током 2012. године, покренуте су процедуре за закључивање споразума са Републиком Чешком, 

Републиком Македонијом и Републиком Кипар.  

У процесу примене Споразума између Владе Републике Србије и Организације северноатланског пакта о 

безбедности информација и Кодекса о поступању потписан је Уговор између Канцеларије Савета за националну 

безбедност и заштиту тајних података Републике Србије и Директората за заштиту информација, Националне 

безбедносне агенције и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава о давању на коришћење SY-71E 

опреме за безбедну комуникацију и услуге. 

У оквиру билатералне сарадње реализовано је више међународних посета у земљи и у иностранству. 
Делегација Канцеларије Савета је реализовала посету Националнoj канцеларијi за безбедност Чешке Републике у 

јуну 2012. године. У току посете, између осталог, усаглашен је споразуми о размени и заштити тајних података. 

На позив председника Државне комисије за заштиту тајних података Републике Бугарске делегација Канцеларија 

Савета је присуствовала конференцији која је одржана у Софији у септембру 2012. године, поводом обележавања 

десетогодишњице рада Комисије под називом „Добре праксе у заштити тајних података - остварени резултати и 

потешкоће”. Директор Канцеларије Савета је учествовао на конференцији одржаној у Никозији у новембру 2012. 

године, која је посвећена управљању безбедношћу информација у организацији органа надлежног за заштиту 

тајних података Републике Кипар. Конференција је организована поводом кипарског председавања Саветом 

Европске уније и на њој су учествовали директори органа који су надлежни за заштиту тајних података у 
државама чланицама Европске уније.  

У оквиру билатералне сарадње реализоване су четири посете делегација органа надлежних за заштиту 

тајних података других држава овој канцеларији. У  децембру 2012. године реализовна је посета у Београду 
делегације Пољске Републике. У току ове посете, усаглашен је Споразума о заштити тајних података. У 

организацији Мисије ОЕБС у Београду и ове канцеларије одржана је прва међународна конференција у Београду 

11. октобра 2012. године, посвећена заштити тајних података под називом „Систем заштите тајних података у 
Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“ на којој су учествовале делегације органа надлежних за 

заштиту тајних података из ове четири државе и експерти из Европске уније и НАТО. На маргинама 

конференције одржан је састанак директора органа надлежних за заштиту тајних података Републике Србије, 

Републике Словеније, Црне Горе и Босне и Херцеговине где се разговарало о заједничкој сарадњи у региону 

држава бивших чланица СФРЈ. У циљу оцене примене националних и међународних безбедносних стандарда за 

заштиту ЕУ и НАТО тајних података, у децембру 2012. године, реализована је сертификациона посета 

представника Канцеларије Савета подрегистрима у Мисији Републике Србије при Европској унији и НАТО, у 

Бриселу (Краљевина Белгија).  Након наведене сертификационе посете Канцеларија Савета дала је дозволу да 

Подрегистар Мисије РС при ЕУ може да рукује са ЕУ тајним подацима степена тајности “RESTRIENT UE/EU 
RESTRICTED“, а Подрегистар Мисије РС при НАТО може да рукује са НАТО тајним подацима степена тајности 

до и укључујући “NATO SECRET“. 

2.3. Издавање сертификата за приступ тајним подацима 
У складу са Законом о тајности података, донето је 151 решење о одобрењу издавања сертификата за 

приступ националним тајним подацима, на основу којих је издато 117 безбедносних сертификата за приступ 

националним тајним подацима (3 безбедносна сертификата за приступ националним тајним подацима за степен 

тајности „ПОВЕРЉИВО“, 81 за степен тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, 33 за степен тајности „ДРЖАВНА 

ТАЈНА). Такође, Канцеларија Савета издала је 45 сертификата за приступ НАТО тајним подацима, од којих 9 

степена тајности NATO SECRET, 26 привремених сертификата степена тајности NATO SECRET и 10 

привремених степена тајности NATO CONFIDENTIAL. У складу са потписаним међународним споразумима, у 

току 2012. године, примљено је укупно 64 EU RESTRICTED, 12 NATO RESTRICTED и 2 NATO UNCLASSIFIED 

документа, која су дистрибуирана овлашћеним корисницима.  

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 Канцеларија Савета одговорила 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 
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прецизно дефинисана одредба према којој су поменути субјекти у обавези да о израђеним Плановима одбране 

обавесте Канцеларију Савета. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закључак 

05 број: 018-00-

7192/2012 од 25. октобра 

2012. године        

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) 

Усвојен је Извештај о 

преговорима делегације 

Републике Србије у вези са 

закључивањем Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне 

Републике Немачке о 

узајамној заштити и 

размени тајних података, са 

текстом Споразума 

/ / 

  2.  Закључак 

 05 број: 018-01-

8439/2012 

од 28. новембра 2012. 

године              

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) 

Утврђена је Основа за 

вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Пољске о 

узајамној заштити тајних 

података 

/ / 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

Референтни 

документ  
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Унапређење сарадње са 

међународним 

организацијама у 

области заштите тајних 

података 

 

 

Остварена сарадња са 

међународним организацијама и 

страним државама  

 

01 750.000 

RSD 

Стратегија 

националне 

безбедности 

Републике Србије 

2. 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 

01 600.000 

RSD 

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 јул–децембар 2012. године 

у потпуности реализовала послове и задатке предвиђене делокругом рада. 

Прес служба Владе свакодневно је на преко 150 и-мејл адреса (агенција, штампаних медија, електронских 

медија и личних адреса представника медија) београдских редакција и страних дописништава, прослеђивала 
саопштења и најаве, обавештења,  председника Владе, потпредседника Владе  и министара. 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 515 

обавештења и 490 саопштењa. У Прес сали зграде Владе одржано је 55 конференција за новинаре, а изван зграде 

Владе Прес служба је директно учествовала у организацији 18 догађаја на којима су учествовали чланови Владе 

Републике Србије. Организовано је снимање (фото-оп) 132 састанка у згради Владе и снимљено је 15 изјава 

чланова Владе. У оквиру редовних активности, упућено је осам реаговања/демантија и пет писаних исправки. 

Упућено је пет писаних изјава, 30 честитки и пет 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: преузимање дужности премијера Ивице Дачића од претходног премијера Мирка Цветковића 27. јула 
2012. године, уз присуство медија и одржавање прве седнице новоформиране Владе; усвајање мера за санирање 

штета од  последица суше у пољопривреди (одржани састанци са ресорним министрима – медијски покривени); 

обраћање председника Владе Савету безбедности у Њујорку; медијско праћење сусрета председника Владе са 

председником Владе Републике Српске Александром Џомбићем, представницима ММФ-а, шефом ЕУЛЕКС-а, 

шефом УНМИК-а, делегацијом Европског парламента у Републици Србији, Европске комисије и Парламентарне 

скупштине НАТО, представницима Европске банке за обнову и развој, ОЕБС-а, Савета за борбу против 

корупције и Социјално-економског савета; гашење пожара на територији Републике Србије, помоћ Владе за 

санацију штета од пожара; образовање Националног савета за привредни опоравак којим председава  председник 

Владе; медијско промовисање Националног аграрног савета; манифестација Дани европске баштне поводом које 

је зграда Владе била отворена за посетиоце;  заједничка седница Владе Републике Србије и Владе Републике 
Српске у Бањалуци; церемонија дочека посмртних остатака породице Карађорђевић у Саборној цркви, а затим и 

сахрана на Опленцу; уручивање Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије од стране шефа 

Делегације Европске уније у Републици Србији, Венсана Дежера, премијеру Ивици Дачићу; потписивање 
споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Русије у 

Србију; званична посета председника Владе Румуније Виктора Понте 18. октобра и председника Владе 

Републике Чешке Петера Нечаса 17. децембра у Палати Србије; радна посета америчке државне секретарке 

Хилари Клинтон и  високе представнице ЕУ за спољну политику Кетрин Ештон (заједнички састанак 

председника Републике Томислава Николића и председника Владе Ивице Дачића 30. октобра у Палати Србије); 

1. новембар - седница Владе поводом 100 дана рада (на седници, отвореној за медије представљен Извештај о 

раду Владе); конференција Одрживи развој недовољно развијених подручја Републике Србије; Антикорупцијски 

форум у Палати Србије; састанак Координационог тела за процес приступања Европској унији, којем је 

председавао премијер; представљање Стратегија образовања у Републици Србији до 2020. године; конференција 
Развој електронске управе у Републици Србији; посета Филипа Рикера, заменика помоћника државног секретара 

САД и потпредседника Владе Руске Федерације Дмитрија Рогозина; заједничка седница Савета за сарадњу 

Републике Српске и Републике Србије одржана 26. децембра у Бањалуци. 
У области сарадње са страним медијима, а у  складу са захтевом Кабинета премијера, потпредседника и 

Генералног секретара, акценат у раду је био израда дневних и тематских прегледа извештавања страних медија. 
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Припремљено је око 100 дневних и тематских прегледа. Дневно је праћено у просеку 50 разних извора - домаће и 

стране агенције, утицајни светски медији, геополитички интернет портали, анализе међународних институција, 

аналитичара и експерата 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 Србијер. Дневно се прослеђује Кабинету премијера у просеку 10 

тематских целина и појединачних, ургентних информација које се односе на нашу државу и актуелна дешавања у 

свету 
Постојећа База података, од прикупљених око 3.500 података редовно се ажурира. Подаци садрже имена и 

активности личности из света политике, историје, културе, медија; називе, анализе и извештаје института и 

међународних организација; и-мејл и интернет адресе значајних светских и домаћих медијских кућа; податке о 

активностима, удружењима и медијима српске дијаспоре. Допуњена је са подацима од преко две стотине 

књишких наслова аутора коју су анализирали историјска и тренутна економска, финансијска и политичка 

дешавања  у нашој земљи, региону и свету. 

Технички су обрађени и прослеђени Одељењу за интернет материјали   (предлози закона, уредбе, 

закључци, кадровска решења) са 43  седнице Владе Републике Србије. 

Одељење за интернет Канцеларије дневно уређује и ажурира тројезичну званичну интернет презентацију 

Владе Републике Србије на српском, енглеском и италијанском језику информацијама у електронској форми о 
активностима, раду и иницијативама Владе и њених министарстава, као и о документима које Влада усваја и 

законима које предлаже. То подразумева израду и обраду вести, извештаја са конференција и информација о 

активностима председника, потпредседника и чланова Владе, 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 у Влади, праћење, извештавање и медијску подршку кампањама и 

манифестацијама чији су покретачи, организатори или покровитељи Влада и њена  министарства.  
У делу званичног сајта Владе под називом „Документи о раду Владе” постављени су предлози свих 

закона које је током 2012. 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). 

 Формирање нове Владе испраћено је благовременим ажурирањем интернет презентације, најпре 
усвојеним Законом о допунама Закона о Влади и Законом о министарствима  

(http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=36146), постављањем интегралне верзије експозеа 

мандатара за састав нове Владе Ивице Дачића (http://www.srbija.gov.rs/vlada/), ажурирањем података о саставу 

Владе и биографијама њехових чланова (http://www.srbija.gov.rs/vlada/sastav.php), као и поставањем новог 

именика Владе Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=67236). Такође, статични део сајта, 

секција Чињенице о Србији, (http://www.srbija.gov.rs/pages/intro.php?id=35) који обухвата 10 подсекција, 

континуирано је ажурирана најновијим информацијама усклађеним са прелиминарним подацима Пописа 

становништва, домаћинства и станова у Републици Србији 2011. године, који је спровео Републички завод за 

статистику. Сајт Владе  пружио је медијску подршку и Попису пољопривреде 2012. године, који је Републички 
завод за статистику спровео од 1. новембра до 15.  децембра 2012. године, први пут након 50 година. 

 У извештајном периоду, на српском језику званичног сајта Владе Републике Србије, постављено је 2.003 

вести (саопштења, извештаји о активностима председника, потпредседника и министара, извештаји са 
конференција за новинаре), 240 докумената (предлога закона, уредби, одлука, закључака, кадровских решења), 49 

аудио и видео записа из Прес сале Владе, два остала аудио-видео записа и 42 остала документа. На енглеском 

језику званичног сајта постављено је 1.112 вести, 8 докумената, два аудио и два видео записа, док је званична 

верзија сајта на италијанском језику ажурирана са 628 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 2013.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 
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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 2012. годину, Канцеларији је одорено 51.546.000 динара, од чега је 
потрошено 46.228.000 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 5.318.000 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 периоду 27. јул – 31. децембар 2012. године Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем 
тексту: Канцеларија) наставила је да подстиче сарадњу између органа државне управе и цивилног друштва и 

иницирала измене правног и финансијског оквира, од значаја за рад и развој цивилног друштва. Напори и 

достигнућа Канцеларије препознати су у Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2012. годину
1
, у 

којем се наводи да је „Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм билa вeoмa aктивнa у пoдизaњу свeсти 

мeђу jaвним и држaвним институциjaмa o знaчajу укључивaњa цивилнoг друштвa и грaђaнa у прoцeс oдлучивaњa. 

Taкoђe je успoстaвилa сaрaдњу сa другим зeмљaмa у рeгиoну”. 

Канцеларија располаже адекватним административним капацитетима и финансијским ресурсима за 

извршавање повереног мандата. У првој половини 2012. године спроведен је Јавни конкурс за попуњавање 

извршилачких радних места, путем којег је запослено осам државних службеника. Законом о буџету Републике 
Србије за 2012. годину за рад Канцеларије опредељено је 36 милиона динара, што је више од средстава која су 

била опредељена у 2011. и 2012. години. Канцеларија је од новембра корисник техничке помоћи у оквиру ИПА 

Програма подршке цивилном друштву 2011 – 2013, у износу од 1.200.000 евра. Свaкoднeвне активности 

                                                      
1 Канцеларија за европске интеграције, Извештај Евроске комисије о напретку Србије за 2012. годину, Европска Комисија, 2012. 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_napredak_2012.pdf.  
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Кaнцeлaриjе подразумевале су пoсрeдoвaњe у кoмуникaциjи и сaрaдњи измeђу министaрстaвa и других 

институција државне управе и oргaнизaциja цивилнoг друштвa, oдржaвaњe рeдoвнe кoмуникaциje сa oргaнимa 

држaвнe упрaвe, прeдстaвницимa институциja Eврoпскe униje и oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa. 

У области унапређења правног оквира за развој цивилног друштва   
Канцеларија је иницирала измене више прописа. Иницирана је измена члана 41. Пословника Владе („Службени  

гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11), који регулише јавну расправу 

у припреми закона. Предлог Канцеларије je усвојен и интегрисан у Предлог одлуке о изменама и допунама 
Пословника Владе2.  

Министарству финансија и привреде упућена је иницијатива за измену Закона o изменама и допунама 

Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. Гласник РС', бр. 93/2012) у смислу изузимања обавезе плаћања 

локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за удружења грађана. Иницијатива је 

прихваћена и у септембру 2012. године усвојен је Закон o изменама и допунама Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Сл. Гласник РС', бр. 62/2006, 47/2011) којим се удружења грађана која спадају у мала правна лица 

ослобађају обавезе плаћања ове таксе. 

Такође, Канцеларија је Министарству финансија и привреде упутила Предлог за измену и допуну 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник 

РС”, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12 и 99/12), у смислу диверзификације буџетске линије 481. Предложене измене 
омогућиле би јасан увид у одобрене апропријације за удружења, задужбине и фондације и одвoјиле их од 

издвајања за оне организације цивилног друштва чије финансирање је регулисано посебним законима. 

Усаглашавање ставова је у току. 

Канцеларија је упутила Министарству финансија и привреде Предлог амандмана на Нацрт закона о 

рачуноводству и ревизији, којим предлаже другачија рачуноводствена правила за недобитне организације, као и 

једнак, а не привилегован правни режим за цркве и верске заједнице. Према Плану рада Владе за 2013. годину, 

нацрт ће бити формулисан у форми предлога у марту 2013. године. 

Скупштинском Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења средстава, Канцеларија је 

упутила Предлог за измене предлога Закона о изменама и допунама 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) којим се 

предлаже проширење круга делатности од јавног интереса који се признају као расход до процента 3,5% од 

укупног прихода, као и усаглашавање са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), у 
контексту препознавања и других пружаоца услуга социјалне заштите поред установа. Предлог није усвојен. 

Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе упућен је Предлог за измену члана 68. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”,  број 129/07), који се односи на покретање народне иницијативе, у 
смислу уређења минималног процента бирача чији су потписи потребни за покретање народне иницијативе. 

Израда предлога закона је у току. 

У циљу шпвећања транспарентности финансирања рада организација цивилног друштва Канцеларија је 

припремила „Гoдишњи збирни извeштaj o утрoшку срeдстaвa кoja су кao пoдршкa прoгрaмским aктивнoстимa 

oбeзбeђeнa и исплaћeнa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa из срeдстaвa буџeтa Рeпубликe 

Србиje у 2011. гoдини”
3
. Ово је први Годишњи збирни извештај такве врсте настао прикупљањем и анализом 

података на основу извештаја ресорних министарстава и других Владиних институција на републичком нивоу, 

које су током 2011. године пружале финансијску и нефинансијску буџетску подршку удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва. Циљ наведеног извештаја је приказивање стања, износа и односа планираних 
и додељених средстава подршке организацијама цивилног друштва, преглед процедура доделе, преглед 

буџетских ставки из којих се врши издвајање средстава за финансирање програма и пројеката организација 

цивилног друштва, износа и разлога поврађаја одобрених средстава у буџет, преглед корисника средстава, 
односно преглед организација цивилног друштва чији су програми и пројекти подржани, као и увид у области 

које су финансиране, подржане активности, преглед крајњих корисника, као и  територијалну распоређеност 

финансираних програма и пројеката. Oвaj вид извeштaвaњa трeбa дa пoслужи унaпрeђeњу рeдoвнoг прoцeсa 

плaнирaњa и дoдeлe срeдстaвa, прaћeњa рeaлизaциje пoдржaних прojeкaтa и прoгрaмa и њихoвих eфeкaтa, a у 

циљу eфикaсниjeг и сврсисхoдниjeг утрoшкa срeдстaвa опредељених зa пoстизaњe пoстaвљeних циљeвa.  

 У циљу упознавања организација цивилног друштва, државне управе и локалне самоуправе са главним 

налазима и препорукама овог извештаја, организовано је неколико промотивних скупова:  

- презентација извештаја за медије и организације цивилног друштва организована је 29.новембра 2012. године у 

Медија центру; 

                                                      
2 Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Владе, Републички Секретаријат за законодавство, 2012, 

http://www.rsz.gov.rs/doc/C%20I%20R%20I%20L%20I%20C%20A/Predlog%20odluke%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20poslovnika%20Vlade%20-

%2010.12.2012.pdf.  
3 Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Влада, Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима 

обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије у 2011. години, 2012,  

http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/11/Godisnji-zbirni-izvestaj-1.pdf.  
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- у Палати Србија, 14.децембра 2012. године, организована је презентација извештаја за представнике 

институција државне управе и најављени су планови за извештавање органа државне управе за следећу годину; 

- Извештај је представљен представницима 60 градова и општина у Републици Србији 20. децембра 2012. године 

у Палати Србија. Овом приликом је представљен  и Упитник о утрошку буџетских средстава намењених 
удружењима и другим организацијама цивилног друштва, који ће служити за прикупљање података о средствима 

која су издвојена за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из 

средстава покрајинског буџета и буџета јединица локалне самоуправе у 2012. години;  
- Канцеларија ја представила Годишњи збирни извештај на Сајмовима организација цивилног друштва у Новом 

Саду 12. октобра 2012. године и у Нишу 20. новембра 2012. године. 

У области креирања политика Кaнцeлaриja je учeствoвaлa у рaдној групи зa изрaду новог Зaкoнa o 

мeдиjaциjи и радној групи за израду измена и допуна Зaкoнa o вaнпaрничнoм пoступку („Службени гласник 

СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон и 85/12). У сaрaдњи сa 

Mинистaрствoм прaвдe и држaвнe упрaвe, Кaнцeлaриja je oргaнизoвaлa учешће организација цивилног друштва 

нa jaвним рaспрaвaмa кoje су oргaнизoвaнe пoвoдoм изрaдe пoмeнутих зaкoнa. 

Представници Канцеларије су чланови Teхничке рaдне групе зa упис у мaтичнe књигe рoђeних, а кoja je 

нaдлeжнa за спровођење Спoрaзума o рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe, Зaштитникa 

грaђaнa и Висoког комесаријата УН зa избeглицe, o спрoвoђeњу кooрдинирaних aктивнoсти кoje су усмeрeнe нa 
пружaњe пoмoћи припaдницимa Рoмскe зajeдницe кojи нису уписaни у мaтичну књигу рoђeних и нe пoсeдуjу 

личнe испрaвe. 

Такође, Кaнцeлaриja учeствуje у раду рaдне групе „Унапређење зaкoнoдaвнoг прoцeсa у Рeпублици 

Србиjи”, у oквиру ГИЗ прojeктa „Пoдршкa спрoвoђeњу прaвних рeфoрми у Рeпублици Србиjи”. Циљ прojeктa je 

унaпрeђењe прaвнoг и институциoнaлнoг oквирa зa jaчaњe влaдaвинe прaвa и eкoнoмски рaзвoj, oлaкшaвajући нa 

тaj нaчин приступaњe Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи. 

Кaнцeлaриja имa прeдстaвнике у Нaциoнaлнoм кoмитeту зa вoлoнтирaњe, мултисeктoрскoм тeлу кoje чинe 

рeлeвaнтнa министaрствa, прeдстaвници цивилнoг друштвa и Униje пoслoдaвaцa. Циљ Нaциoнaлнoг кoмитeтa je 

дa прoмoвишe врeднoсти и aктивнoсти у вeзи сa вoлoнтeрствoм и да вoди нaциoнaлнe кaмпaњe. 
У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Министарством унутрашњих 

послова и Министарством одбране, Канцеларија активно учествује у праћењу спровођења „Националног 

акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – жене, мир и безбедност у 
Републици Србији”, кроз рад Мултисекторског координационог тела. Ова резолуција односи се на учeшћe жeнa у 

дoнoшeњу oдлукa и мирoвним прoцeсимa, спeцифичнa прaвa, пoтрeбe и заштиту жена у сектору безбедности. 

Такође, Канцеларија је препозната од стране релевантних државних органа као посредник за сарадњу 
државне управе са цивилним друштвом, што је резултирало бољим информисањем и укључивањем већег броја 

организација цивилног друштва у процес доношења прописа и закона, превасходно кроз достављање коментара 

на нацрте/радне верзије прописа, учешће у радним групама и другим облицима партиципативног процеса. У 

оквиру наведених активности, а са циљем отварања дијалога и подстицања будуће сарадње између Министарства 

рада, запошљавања и социјалне политике и организација цивилног друштва, Канцеларија је отпочела 

организовање консултативних састанака са мрежом Контакт организација цивилног друштва које се у оквиру 

пројекта Иницијатива за праћење социјалне политике, баве праћењем примене одређених мера Закона о 

социјалној заштити, у односу на седам маргинализованих циљних група: жене, деца, млади, особе са 

инвалидитетом, избегла и расељена лица, стари и Роми. Циљ консултативних састанака је да организације 
цивилног друштва са дугогодишњим искуством и експертизом у области пружања услуга социјалне заштите 

размене мишљења и упуте надлежном државном органу сугестије у циљу унапређења постојеће регулативе у 

области социјалне заштите.  
У Бриселу је 9. новембра 2012. године потписан Меморандум о сагласности између Европске уније и 

Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму „Европа за грађане и грађанке”. Овај програм имa зa 

циљ дa Eврoпу приближи грaђaнимa и oмoгући им aктивнo учeшћe у изгрaдњи и oствaривaњу eврoпскe идeje. 

Крoз прoгрaм грaђaни дoбиjajу мoгућнoст дa учeствуjу у трaнснaциoнaлним рaзмeнaмa, пројектима и сaрaдњи и 

дa тaкo дoпринeсу рaзвиjaњу oсeћaja припaднoсти eврoпским врeднoстимa и jaчaњу eврoпских интeгрaциja. 

Канцеларији је додељена улога националне контакт тачке за овај програм Европске уније.  

У складу са Уредбом о срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa 

финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa („Службени гласник РС”, бр. 8/12), 

Канцеларија је у децембру 2012. године суфинансирала 12 oд 17 прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa кojи 

су oдoбрeни и пoдржaни у oквиру Прoгрaмa „Пoдршкe цивилнoм друштву 2011”.  
Канцеларија је припремила први извештај о праћењу реализације пројеката који су спроведени у оквиру 

Програма подршке цивилном друштву ИПА 2010.  
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Такође, Канцеларија је учествује у раду Стручне групе Координационог тела за процес приступања 

Европској унији, која разматра сва питања и координира рад органа државне управе у вези са приступањем 

Републике Србије Европској унији.  

Како би се унапредило учешће организација цивилног друштва у процесима програмирања и планирања 
пројеката помоћи ЕУ, основан је СЕКО механизам – механизам секторског умрежавања организација које 

заједнички наступају у овим процесима.  

Регионална и међународна сарадња која је претходно остварена са сродним институцијама које се баве 
сарадњом са цивилним друштвом у државама западног Балкана и Турске је настављена и продубљена. На 

састанку који је одржан у Задру, Република Хрватска, 26. септембра 2012. гoдинe, прeдстaвници институциja 

дoгoвoрили су нaрeднe кoрaкe у прaвцу успoстaвљaњa дугoтрajнe сaрaдњe, кojи oбухвaтajу рeдoвну кoмуникaциjу 

eлeктрoнским путeм, полугодишње сaстaнкe и успoстaвљaњe интeрнeт плaтфoрмe зa рaзмeну мишљeњa, 

дoстигнућa, идeja и искустaвa. Интeрнeт плaтфoрмa зaмишљeнa je кao срeдствo зa кoмуникaциjу измeђу влaдиних 

институциja земаља западног Балкана и Турске, у вeзи сa питaњимa кoja сe тичу рaзвoja цивилнoг друштвa у 

региону, кoja ћe касније пoстaти oтвoрeнa и зa цивилнo друштвo и jaвнoст. Будући дa je међу сродним 

институцијама у региону виђeнa кao jeдинa сa дoвoљно развијеним кaпaцитeтима, Кaнцeлaриja Владе Републике 

Србије прeузeлa je oбaвeзу дa aдминистрирa интeрнeт плaтфoрмoм (Gov2Gov платформа). Припрeмe зa 

пoстaвљaњe и пoкрeтaњe плaтфoрмe су у тoку. 
У нaвeдeнoм пeриoду, Кaнцeлaриja je учeствoвaлa нa двe рeгиoнaлнe кoнфeрeнциje кoje сe бaвe тeмaмa 

рeлeвaнтним зa рaзвoj цивилнoг друштвa, а такође и на две међународне конференције организоване у оквиру 

мултилатералне иницијативе земаља окупљених у оквиру „Партнерства за отворену управу”, чији је потписник и 

Република Србија. Циљ иницијативе је да осигура напредак у области транспарентности и отворености рада 

органа државне управе, укључивање и оснаживање грађана и цивилног друштва, борба против корупције и 

коришћења нових технологија за побољшање квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима.  

У области Сaрaдње сa пoслoвним сeктoрoм Кaнцeлaриja je члaницa Српскoг филaнтрoпскoг фoрумa, кojи 

имa зa циљ дa oхрaбри рaзвoj филaнтрoпиje у Србиjи. Фoрум рaди крoз чeтири рaднe групe чиjи члaнoви чинe 

нaпoрe дa oбeзбeдe вишe мeхaнизaмa зa дaвaњe у Републици, бoљи зaкoнoдaвни oквир зa рaзвoj филaнтрoпиje, 
минимумe стaндaрдa зa трaнспaрeнтнa извeштaвaњa и прoмoвишу филaнтрoпиjу кao нeизoстaвни дeo нaшe 

свaкoднeвицe. Пoрeд Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм, члaнoви Фoрумa су пoслoвнa прeдузeћa и 

кoмпaниje, фoндaциje и oргaнизaциje цивилнoг друштвa.  
 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закључак  

05 број: 337-6291/2012 од 

26. септембра 2012. 

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) 

Усвојен је текст 

Меморандума о сагласности 

између Републике Србије и 

Европске уније о учешћу 

Републике Србије у 

програму  „Европа за грађане 

и грађанке” 

/ / 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 
 

Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Анализа правне 

регулативе из области 

којима се регулише 

положај и деловање 

Дати предлози мера, препоруке 

и иницијативе за измену правне 

регулативе у циљу стварања 

подстицајног окружења за 

05 

 

 

01 

210.000 

RSD 

 

850.000 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
организација цивилног 

друштва 

развој оргнизација цивилног 

друштва – Пословник Владе, 

Закон o изменама и допунама 

Закона о финансирању локалне 

самоуправе, Правилник о 

стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за 

буџетски систем, Закон о 

рачуноводству, Закон о порезу 

на добит правних лица, Закон о 

локалној самоуправи 

RSD основних 

слобода 

2.  Подизање капацитета 

организација цивилног 

друштва и информисање 

о прописима који 

обезбеђују 

транспарентно 

финансирање 

Одржани скупови на којима су 

учесницима представљени 

маханизми транспарентног 

финансирања из буџета 

Републике Србије и прописи 

којима су регулисани, 

представљени резултати 

Годишњег збирног извештаја о 

утрошку средстава која су као 

подршка активностима 

обезбеђена и исплаћена 

удружењима и другим 

организацијама цивилног 

друштва из средстава буџета 

Републике Србије у 2011. 

години 

05 300.000 

RSD 

 

800.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 

3.  Подизање капацитета 

државних институција о 

значају сарадње са 

организацијама 

цивилног 

друштва у изради 

прописа и спровођењу 

мера 

 У саради са Службом за 

управљање кадровима одржане 

3 обуке за државне службенике 

на тему „Сарадња државне 

управе и цивилног друштва у 

процесу израде и примене 

јавних политика: законодавни, 

институционални и финансијски 

оквир“ 

05 

 

 

01 

195.000 

RSD 

 

600.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 

4.  Јачање капацитета 

Канцеларије за сарадњу 

са цивилним друштвом 

Запослени у Канцеларији за 

сарадњу са цивилним 

друштвом похађали су низ 

тренинга Службе за управљање 

кадровима, на теме: 

Устaвнo урeђeњe и држaвнa 

упрaвa; Jaвнe пoлитикe;  

Упрaвљaњe и плaнирaњe у 

држaвнoj упрaви; Eврoпскe 

интeгрaциje; Дeцeнтрaлизoвaнo 

упрaвљaњe фoндoвимa EУ;  

Пoслoвнa кoмуникaциja;  

Програмирање међународне 

помоћи, међународна сарадња и 

пројекти; Рaчунaрскa 

писмeнoст; 

Бoрбa прoтив кoрупциje;  

Зaштитa људских прaвa и 

тajнoсти пoдaтaкa; Пoслoвнa 

кoмуникaциja; Процес 

преговарања о приступању ЕУ 

 

05 

 

 

01 

250.000 

RSD 

 

880.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
Поред тога, запослени су 

похађали тренинг изградње 

капацитета у области нових 

технологија, интернета и 

друштвених мрежа, који су 

водили експерти из цивилног 

дурштва 

5.  Успостављање сарадње 

државе и организација 

цивилног друштва у 

односу на искуства 

држава из окружења 

Успостављене су основе за 

дугорочну сарадњу са 

институцијама које се баве 

сарадњом са цивилним 

друштвом у државама западног 

Балкана и Турске. Оне 

подразумевају редовну 

кoмуникaциjу eлeктрoнским 

путeм, билатералне и 

мултилатералне сaстaнкe и 

успoстaвљaњe интeрнeт 

плaтфoрмe кao срeдства зa 

кoмуникaциjу измeђу 

институциja у вeзи сa питaњимa 

кoja сe тичу рaзвoja цивилнoг 

друштвa. Кaнцeлaриja je 

учeствoвaлa нa двe рeгиoнaлнe 

кoнфeрeнциje кoje сe бaвe 

рaзвojем цивилнoг друштвa и 

сaрaдњом између jaвнoг сeктoрa 

и цивилнoг друштвa,као и  на 

две интернационалне 

конференције организоване у 

оквиру мултилатералне 

иницијативе земаља окупљених 

у оквиру „Партнерства за 

отворену управу”  

05 

 

 

01 

200.000 

RSD 

 

600.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 

6.  Остваривање сарадње у 

областима из делокруга 

Канцеларије са 

институцијама Европске 

уније и међународним 

институцијама 

Канцеларија је успоставила 

сарадњу са следећим 

институцијама ЕУ: 

- Одељење Д-3 Регионална 

сарадња и програми, Европска 

комисија; 

- Европски економско-социјални 

савет; 

- Извршна агенција за културне, 

образовне и аудио-визуелне 

политике, Европска комисија; 

- Делегација ЕУ у Републици 

Србији; 

- Европске организације за 

безбедност и сарадњу; 

- Регионални савет за сарадњу; 

- Америчка агенција за развојну 

помоћ; 

- Амбасаде Велике Британије,  

Краљевине Норвешке, 

Краљевине Шведске; 

- НАТО; 

- Тело УН за родну 

равноправност и оснаживање 

05 

 

 

01 

200.000 

RSD 

 

740.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 
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Финансирање 
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Резултат Шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
жена;  

- Високи комесаријат УН за 

избеглице 

7.  Осигурање учешћа 

организација цивилног 

друштва из Србије у 

програмима заједнице 

Европске уније 

Потписан је Меморандум о 

сагласности између Владе 

Републике Србије и Европске 

уније о учешћу Републике 

Србије у Програму „Европа за 

грађане и грађанке“, који се 

односи на програмски период 

2011-2013; спроведене су 

припремне активности ради 

организовања конференције за 

организације цивилног друштва 

и локалне самоуправе у циљу 

представљања програма 

„Европа за грађане и грађанке“ 

05 

 

 

01 

200.000 

RSD 

 

5.950.000 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 

8. 

 

Пројекат: 

Осигурање ефективног 

учешћа организација 

цивилног друштва у 

коришћењу и 

програмирању 

претприступних 

фондова 

Европске уније 

Канцеларија је у децембру 2012. 

године суфинансирала пројекте 

удружења грађана и других 

организација цивилног друштва 

којима су одобрена средства у 

оквиру јавног позива Делегације 

Европске уније у Републици 

Србији под називом „Програм 

подршке цивилном друштву 

2011-2013“; развијен је програм 

обуке за организације цивилног 

друштва које су чланице СЕКО 

мреже у циљу подизања 

њиховог знања о процесу 

приступања ЕУ и капацитета за 

будуће праћење овог процеса 

01 

 

 

 

01 

7.400.000 

RSD
4
 

 

400.000 

RSD5 

Европска 

конвенција за 

заштиту 

људских права и 

основних слобода 

 
 

 

                                                      
4
 Средства су испланирана у буџету за 2012. годину, али плаћања нису извршена у децембру 2012. услед неликвидности буџета и отказивања захтева за 

плаћања од стране Управе за трезор. 
5
 Средства коришћена за реализацију програма обуке организација цивилног друштва чланица СЕКО мреже у 2012. години. 
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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. 

 

 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту: Канцеларија), као 

служба Владе, обавља стручне послове из своје надлежности регулисане Уредбом о Канцеларији за регулаторну 

реформу и анализу ефеката прописа („Службени гласник РС”, број 89/10). На основу члана 2. Уредбе 
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. 

Функционалност рада Канцеларије успостављена је на основу Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места, на који је Влада дала сагласност закључком 05 брoj: 110-9991/2011 од 29. 
децембра 2011. године, и који је ступио на снагу 21.јануара 2012. године. У току је процес унапређења капацитета 

рада Канцеларије.  

Рад Канцеларије се, у складу са надлежностима, може пратити кроз три правца деловања: 

1. Унапређење анализе ефеката прописа; 

2. Унапређење система анализе ефеката прописа; 

3. Сарадњу са привреднм субјектима и грађанима. 

 

1. Унапређење анализе ефеката прописа 

Канцеларија је од свог оснивања преузела послове из надлежности Секретаријата Савета за регулаторну 
реформу привредног система Републике Србије (у даљем тексту: Савет) и постала задужена за контролу 

спровођења анализе ефеката прописа (у даљем тексту: АЕП). 
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У периоду јул–децембар 2012. године, Канцеларија је израдила укупно 61 мишљење на достављене 

нацрте закона, од чега је 16 позитивно, 3 негативно, 38 делимично, а 4 мишљења су била таква да достављени 

нацрт закона не треба да садржи АЕП. У великом броју случајева, обрађивачи прописа су  сарађивали са 

Канцеларијом и на неформалан начин, где се у непосредној комуникацији, кроз усвајање сугестија Канцеларије 
од стране обрађивача прописа, долазило заједнички до решења нацрта закона која мање оптерећују привреду и 

грађане. Канцеларија настоји да стално подиже свест код обрађивача прописа о значају АЕП, а позитивни помаци 

могу се видети кроз достављање квалитетнијих извештаја о спроведеним АЕП.  
- Спровођење свеобухватне регулаторне реформе прописа 

Поред послова из надлежности Савета, Канцеларија је преузела и послове из Јединице за спровођење 

свеобухватне реформе прописа (у даљем тексту: Јединица за спровођење СРП), чија је надлежност била 

једнократно и свеобухватно стављање ван снаге или измена прописа који су превазиђени и/или штетни за 

привреду. Канцеларија 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 2012. године, статус препорука је био следећи: 

 

Табела: Статус препорука Свеобухватне реформе прописа на дан 31.12.2012. године 

Статус препорука Број Процењене уштеде у мил. евра 

Спроведене 212 128,5 

У поступку спровођења 26 18.4 

Неспроведене 66 36,2 

Препоруке од којих се одустало 36  

Укупно 340 183,1 

Извор: Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа 

 
Од 340 препорука за измену прописа који непотребно компликују пословање, а које је Јединица за 

свеобухватну реформу прописа формулисала и дала Влади на усвајање 2009. године, закључно са 31. децембром 

2012. године, 212 препорука је спроведено, док је у поступку спровођења још 26 препорука. Процењује се да би 
реализација свих препорука могла да донесе привреди Србије укупне уштеде од 183,1 милиона евра на годишњем 

нивоу. 

2. Унапређење система анализе ефеката прописа 

Допуњен је текст предлога нове Стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2013. 

– 2015. године (у даљем тексту: Стратегија), као и Акциони план за спровођење ове стратегије. Текст предлога 

Стратегије и Акционог плана налази се на интернет страни Канцеларије. Усвајање Стратегије и Акционог плана, 

очекује се у наредном периоду. 

У току је израда методологије за спровођење анализе ефеката прописа, која ће подићи капацитете 

Канцеларије када је у питању контрола ефеката нацрта закона и значајно утицати на  обрађиваче прописа да кроз 
израду детаљније, конкретније и свеобухватније анализе дођу до квалитетнијих законских решења. 

Од оснивања, Канцеларија је, у сарадњи са другим актерима, организовала и реализовала више обука 

државних службеника за вршење АЕП, при чему је 77 државних службеника успешно завршило обуку. У 
посматраном периоду, у сарадњи са СУК, одржан је један тродневни тренинг са 14 учесника. На тај начин, 

Канцеларија одржава континуитет обуке државних службеника о спровођењу АЕП, који је успоставио 

некадашњи Савет за регулаторну реформу привредног система Републике Србије. Међутим, процес обуке 
државних службеника о томе на који начин је најбоље урадити потпуну АЕП, не завршава се овде. 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 обрађивачима прописа у циљу додатне едукације државних службеника. На овај 

начин, обрађивачи 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.  

Канцеларија редовно прати рад других државних органа, јавне расправе везане за актуелне нацрте закона 

и различите округле столове, а све у циљу праћења и унапређења законодавног процеса и промоције регулаторне 

реформе. У посматраном периоду представници Канцеларије су учествовали на више од 30 различитих скупова . 

3. Сарадња са привредним субјектима и грађанима  

Значајно је унапређена интернет страна Канцеларије, на којој су јавности учињене доступним све 

информације о Канцеларији и мишљењима Канцеларије на извештаје о спроведеним АЕП (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 анализа 

ефеката прописа које обрађивачи прописа достављају Канцеларији). Такође, тренутно је у изради део интернет 
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стране који ће омогућити бољу комуникацију и интерактивност између Канцеларије и свих страна 

заинтересованих за процес регулаторне реформе, те нарочито унапредити комуникацију са приватним 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 Јединице за спровођење СРП које још увек 
нису спроведене, тако и препоруке Националне алијансе за локални економски развој и Савета страних 

инвеститора. 

Канцеларија је израдила 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 се изврши процена утицаја нових 

регулаторних решења на мала и средња предузећа (у даљем тексту: МСП) како би се избегло њихово несразмерно 

оптерећење. 

 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; 
- квантификовање годишњих трошкова предложених решења на микро, мала и средња предузећа. 

На интернет страни Канцеларије постављен је и калкулатор за израчунавање административних трошкова 

методом стандардног трошка, како би свако заинтересовано лице могло да уради текст држећи се објављеног 

упутства Канцеларије. Такође, службеници Канцеларије стоје на располагању свим заинтересованим лицима у 

случају било каквих додатних појашњења везаних за израду МСП теста. Овакав начин омогућује свима да на 

једноставан и лако доступан начин ураде МСП тест, а чији резултати представљају један од кључних елемената 

које треба да садржи АЕП. 

Канцеларија је, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за боље услове пословања, организовала неколико 

састанака са групама привредника који у континуитету, још од почетка спровођења Свеобухватне реформе 
прописа, дају свој допринос процесу регулаторне реформе у Републици Србији. Сврха такозваног "Форума 

привредника" јесте да се приватни сектор још директније укључи у процес спровођења регулаторне реформе 

преко достављања иницијатива за измену и допуну постојећих, односно доношење нових закона који регулишу 
њихово свакодневно пословање, те смањење административних баријера које им отежавају и поскупљују 

пословање. 
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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. 

 

 
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније (у даљем тексту: Канцеларија) 

обавља послове државне управе дефинисане Уредбом о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања 

средствима Европске уније, са дугорочним циљем доприношења делотворном и стабилном функционисању 

система управљања средствима ЕУ.  

У складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума измећу Владе Републике Србије и Комисије 

Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице 

Републици Србији у оквиру спровоћења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА) и 
Уредбом Европске комисије о имплементацији инструмента претприступне помоћи ИПА 718/2007, Канцеларија 

ће делатности ревизије и потврђивања усклађености система спровођења програма Европске уније у којима ће 

одговорност за управљање бити пренета на Републику Србију, почети да обавља након акредитације од стране 

Европске комисије.  

До добијања акредитације Канцеларија врши ревизије прекограничних програма. Ревизори Канцеларије 

учествују  као чланови Групе ревизора у Ревизорским телима Програма прекограничне сарадње.  

У периоду од маја до септембра 2012. године ревизори Канцеларије су учествовали у ревизији пројеката 

прекограничног програма Румунија – Србија. Обављено је двадесет ревизија. У оквиру ревизије система 

ревидирани су Сектор за програме прекограничне сарадње Канцеларије за Европске интеграције и Група за 
првостепену контролу Министарства финансија и привреде. Ревизори, чланови Групе ревизора програма 

Румунија – Србија, учествовали су на оперативним  састанцима Групе ревизора у Букурешту.  

Ревизија система прекограничног Програма Србија – Бугарска отпочела је крајем септембра. Обухватила 
је ревизију институција формираних у циљу  имплементације овог програма: Канцеларије за европске 

интеграције, Сектора за програме прекограничне и транснационалне сарадње  Министарства финансија и 

привреде, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, Групе за првостепену контролу, као и 
пројеката реализованих у склопу овог прекограничног програма. У оквиру овог програма извршена је ревизија 

операција за осам пројеката. Ревизори, чланови Групе ревизора програма Бугарска – Србија, учествовали су на 

оперативном  састанку Групе ревизора у Софији. 

У периоду од октобра до децембра 2012. године, чланови Групе ревизора за Програм прекограничне 

сарадње са Румунијом вршили су ревизију система програма као пратећи ревизорски тим. У периоду од 5. 

новембра до 9. новембра 2012. године ревизори су у Темишвару учествовали у ревизији институција формираних 

ради имплементације програма. Такође, поводом ове ревизије и спровођења ревизорских процедура 

представници Групе ревизора Канцеларије су учествовали на састаницима у Букурешту. 

Током децембра 2012. године извршена је ревизија усклађености за Програм југоисточна Европа, у којем 
поред Републике Србије учествује још 15 европских држава. Ревизија усклађености успостављених институција 

вршена је у складу са правилима имплементације програма.  
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Ревизија система Адриатик прекограничног програма обављена је у децембру 2012. године. Обухватила је 

ревизију  Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, Групе за првостепену контролу. 

Ревизори, чланови Групе ревизора Адриатик програма, учествовали су на оперативном  састанку Групе ревизора 

у Опатији. 
У оквиру пројекта “Technical Assistance for supporting the Capacity of the Audit Authority of the Republic of 

Serbia” у периоду од јуна 2012. до јануара 2013.године, уз помоћ консултаната сачињен је Приручник за ревизију 

ИПА фондова,  Годишњи ревизорски план за 2013. годину,  Стратегија развоја и Стратегија ревизије Канцеларије 
за 2013. годину, као и Анализа оптерећености послом (Workload Analysis). Такође је спроведено више месечних 

обука запослених у оквиру Прве фазе обучавања. 

Запослени су учествовали на тренингу „Ревизија ИПА фондова” у организацији ЦЕФ-a (Center of 

excellence in Finance) и на конференцији за припрему имплементације ИПА II у Бриселу. 

У оквиру активности на јачању капацитета Канцеларије спроведена су три конкурса. Два конкурса су 

спроведена за шест извршилачких радних места и један конкурс за државне службенике на положају. Први 

конкурс је спроведен за Радно место у Сектору за ревизију у оквиру ИПА компоненте II - прекогранична 

сарадња, у звању самостални саветник, радно место за стручне послове ревизије у оквиру ИПА компоненте II – 

један извршилац, Радно место у Сектору за ревизију у оквиру ИПА компоненте II - прекогранична сарадња, у 

звању млађи саветник, радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте II, - један 
извршилац, Радно место у Сектору за ревизију у оквиру ИПА компоненте III, IV и V, регионални развој, развој 

људских ресурса и рурални развој, у звању млађи саветник, радно место за стручну подршку ревизији у оквиру 

ИПА компоненте III, IV и V - један извршилац, и Радно место у Групи за правне и финансијске послове, у звању 

млађи саветник, радно место за подршку правним пословима - један извршилац. 

Други конкурс спроведен је за Радно место у Сектору за ревизију у оквиру ИПА компоненте II - 

прекогранична сарадња, у звању виши саветник, радно место за послове у оквиру ИПА компоненте II и Радно 

место у Сектору за ревизију у оквиру ИПА компоненте I – помоћ у транзицији и изградња институција, у звању 

виши саветник, радно место за послове у оквиру ИПА компоненте I - један извршилац. 

Канцеларија  је спровела и конкурс  за 3 помоћника директора за радна места Руководиоца за ревизију у 
оквиру ИПА компоненте  I - помоћ у транзицији и изградња институција – положај у  четвртој групи, 

руководиоца за ревизију у оквиру ИПА компоненте  II- прекогранична сарадња, положај у четвртој групи и 

Руководиоца за ревизију у оквиру ИПА компоненте III, IV и V, регионални развој, развој људских ресурса  и 
рурални развој. 

Даље спровођење конкурса и запошљавање стручног кадра у складу са дефинисаним потребама и обимом 

посла Канцеларије није било могуће услед недостатка пословног простора. 
 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 

 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирањ

а 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм: Успостављање 

система ревизије 

управљања средствима 

Европске уније 

Донета  акта на основу којих 

су успостављене интерне  

процедуре у вези активности 

Канцеларије за ревизију 

система управљања 

средствима Европске уније; 

завршена прва фаза обуке 

запослених; немогућност 

даљег запошљавања 

ревизора услед недостатка 

канцеларијског простора 

 01 9.722.817 RSD / 

2.  Пројекат:  

Jaчање капацитета 

Канцеларије за ревизију 

система управљања 

средствима Европске 

уније 

Унапређен ниво знања 

државних службеникa о 

ИПА фондовима кроз 

реализацију стручног 

усавршавања у првој фази 

обуке; немогућност  даљег 

запошљавања стручног  

01 9.722.817 RSD / 
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Финансирање 

 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирањ

а 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV 
кадра у складу са 

дефинисаним потребама и 

обимом посла Канцеларије 

услед недостатка 

канцеларијског простора 

3.  Пројекат: 

Успостављање система 

ревизије управљања 

средствима Европске 

уније 

Напомена: опредељена 

средства 173,136 EUR за 

период јун 2012–јануар 

2013. године 

Донет приручник за 

ревизију ИПА, Годишњи 

ревизорски план за 2013. 

годину, Стратегија развоја и 

Стратегија ревизије 

Канцеларије за 2013 годину 

/ / / 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ 

2. Директор Дејан Павићевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за стручне и оперативне послове у 

преговорачком процесу („Службени гласник РС”, број 90/11), Канцеларија обавља 

стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим 

институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и тима за преговоре, који се 

односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; 

припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење спровођења аката Владе; 

координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у 

спровођењу донетих аката Владе; припремање и организовање састанака у оквиру 

дијалога и административно-техничку подршку тиму за преговоре; као и друге 

послове. Канцеларија има право предлагања материјала за Владу. 

 

 
У периоду јул – децембра 2012. године, Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком 

процесу (у даљем тексту: Кнцеларија), у складу са својим надлежностима активно је учествовала у  спровођењу 

постигнутих договора у текућем дијалогу између Београда и Приштине, координацији са другим органима у вези 
са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе, припремању и организовању састанака у оквиру 

дијалога, као и пружању административно-техничке подршке Тиму за дијалог са Пpивременим нституцијама 

самоуправе у Приштини (у даљем тексту:ПИС), по областима како следи: 

- Матичне књиге 

Извршене су све техничке припреме за отпочињање „Великог пројекта”.Обезбеђен је објекат који је у 

потпуности приведен намени, набављена је техничка опрема и ангажовани су радници који раде на процесу 

скенирања/копирања матичних књига. „Велики пројекат” започео је крајем октобра 2012. године, са циљем да се 

скенирање око 12.000 оригинала матичних књига заврши у периоду од годину дана. До сада је у процесу обраде 

сертификовано 1.087 књига. На скенирању матичних књига ради 75 лица, oд којих је 50 плаћено из буџета 
Републике Србије, тако да Република Србија у овом пројекту учествује са приближно 40 % вредности пројекта. 

Скенирање оригинала матичних књига обавља се на локацији у Нишу. Споразум се са наше стране примењује у 

потпуности. 

- Катастар 

 У погледу имплементације договорених решења у области катастра, у наведеном периоду, наша страна је 

имала разговоре са представницима Делегације Европске уније у Београду, око реализације пројекта. Пројекат ће 

се реализовати на истој локацији на којој се реализује пројекат матичних књига и финансираће се из ИПА 

средстава за 2012. годину. Почетак пуне реализације очекује се почетком априла месеца 2013. године, након 

потписивања Уговора између Републичког геодетског завода и Делегације Европске уније у Републици Србији, 

односно након спровођења тендерске процедурe за набавку опреме. Очекивано време за завршетак пројекта је две 
године.Приштина договор о катастру не имплементира у потпуности, имајући у виду да до сада није усвојен 

закон који би омогућио пуну имплементацију договора, чије усвајање је било превиђено за мај месец 2012. 

године. 
- Слобода кретања  

После неколико одржаних састанака тзв. Имплементационе групе закључено је да је једино одрживо 

решење да тзв. Косово уђе у систем зелене карте под „кишобраном” Београда. Представници Приштине су ову 

понуду категорично одбили и започели преговоре са Републиком Албанијом и Републиком Македонијом, који до 

сада нису дали резултате. Приштина уз статусно неутралне „КС” регистарске таблице (у складу са договором о 

слободи кретања) издаје саобраћајне дозволе са грбом и називом тзв. Републике Косово, код издавања 

регистарских таблица, захтевају се пратећа документа  која нису статусно неутрална (држављанство тзв. 

Републике Косово), чиме се  крши сама суштина договора. Приштина такође издаје тзв. РКС регистарске таблице 

Србима јужно од Ибра са ознакама „БГ”, чиме су јасно обележени и постају мета Албанаца. Споразум се са наше 
стране имплементира у потпуности. 

- Царински печат 

Владa je 19. септембра 2011. године усвојила Закључак 05 број: 021-6919/2011-1 о прихватању договора 
постигнутог у области „царинских печата”. Споразум се примењује у потпуности. 

- Универзитетске дипломе 
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Представници Европске уније су обавестили нашу страну да је Европска универзитетска асоцијација 27. 

јуна 2012. године сертификовала прве 73 дипломе издате од стране ПИС у Приштини. До сада су са наше стране 

извршене све техничке припреме за отпочињање процеса имплементације у овој области. С тим у вези, први 

имаоци сертификованих диплома су у наведеном периоду приступили процесу признавања диплома у складу са 
важећом Уредбом. Споразум се са наше стране примењује у потпуности. 

- Интегрисана контрола административне линије 

 У периоду јул – децембар 2012. године, Група за имплементацију Техничког протокола за спровођење 
договора у области интегрисане контроле административне линије одржала је седам састанака у Бриселу. На 

истима је усвојен Правилник о раду Групе за имплементацију као и Акциони план. У складу са Правилником 

Групе за имплементацију формиране су Техничке радне групе
6
 (Брњак, Јариње, Кончуљ и Мердаре) које се 

састају једном недељно и у складу са мандатом разрађују техничке модалитете за имплементацију Техничког 

протокола. Договорено је да ће стране применити концепт 3+3 према којем ће по три заједничка привремена 

прелаза бити лоцирана на свакој страни (Мердаре/Мердаре, Мутиводе/Мутиводе и Табалије/Брњак на страни АП 

КиМ и Јариње/Рудница, Бела Земља/Кончуљ и Депце/Мучибаба на страни централне Србије). У првој фази 

имплементације започело се са оснивањем привремених Заједничких тачака преласка/Заједничких зона тачака 

преласка (у даљем тексту: ЗТП/ЗЗТП) Брњак и Мердаре на страни АП КиМ, односно Јариња и Кончуља на страни 

централне Србије. Од стране ЕУ је предложено да свака страна на прелазу на коме је домаћин обезбеди 
одговарајућу инфраструктуру укључујући и контејнере за функционисање привремених ЗТП/ЗЗТП, са чиме су се 

сагласили и Београд и Приштина. Имајући наведено у виду, наша страна је извршила неопходне техничке радове 

(асфалтирање саобраћајница, обезбеђење неопходне инфраструктуре, набавку контејнера за обе стране) на 

административним прелазима Јариње и Кончуљ како би се исти привели намени и учинили оперативним у складу 

са договореним терминима. С тим у вези, ЗТП/ЗЗТП Јариње и Мердаре су у потпуности постали оперативни и 

пуштени у рад 10. децембра 2012. године, док су ЗТП/ЗЗТП Брњак и Кончуљ постали оперативни и пуштени у 

рад 31. децембра 2012. године. Након стављања у функцију наведена четири прелаза, планиране су активности у 

погледу оснивања преостала два привремена ЗТП/ЗЗТП (Мутиводе – у надлежности АП КиМ и Мучибаба – у 

надлежности Београда).  
  - Регионално представљање и сарадња 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 2. септембра 2012. године на предлог Канцеларије 

усвојила Инструкцију за поступање представника државних органа Републике Србије на скуповима посвећеним 
регионалној сарадњи на којима учествују представници Привремених институција самоуправе у Приштини. 

Усвајањем нове Инструкције омогућено је потупуно поштовање договора из Брисела у складу са тумачењем 

Европске уније. 
- Teлекомуникације 

У Бриселу је 30. новембра 2012. године, уз посредовање Европске уније, одржана прва рунда наставка 

техничких разговора између представника Београда и Приштине, посвећена решавању питања телекомуникација 

на КиМ. Представници ПИС у Приштини нису се појавили на горе наведеном састанку. Следећи састанак 

техничких експерата Београда и Приштине одржан је у Бриселу, 4. децембра 2012. године. На истом се 

разговарало о спорним питањима и модалитетима за њихово решавање. Договорено је да се следећи састанак 

између представника Београда и Приштине одржи почетком фебруара месеца 2013. године. 

- Електроенергетика 

У Бриселу је 30. новембра 2012. године, уз посредовање Европске уније, одржана прва рунда наставка 
техничких разговора између представника Београда и Приштине посвећена решавању питања електроенергетике 

на КиМ. Представници ПИС у Приштини нису се појавили на горе наведеном састанку. Следећи састанак 

техничких експерата Београда и Приштине одржан је у Бриселу, 04. децембра 2012. године. На истом се 
разговарало о спорним питањима и модалитетима за њихово решавање. Договорено је да се следећи састанак 

између представника Београда и Приштине одржи почетком фебруара месеца 2013. године.  

- Тренутно стање у сарадњи са ЕУЛЕКС-ом 

Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу сарађује са мисијом ЕУЛЕКС на КиМ у 

имплементацији договора у области матичних књига, где ЕУЛЕКС у складу са договореним закључцима од 02. 

јула 2011. године врши сертификацију копија свих оригиналних цивилних матичних књига са територије АП 

КиМ. Канцеларија такође сарађује са ЕУЛЕКС-ом у процесу имплементације договора у области интегрисане 

контроле административне линије. С тим у вези, представници ЕУЛЕКС-а су присутни у оквиру техничких 

радних група, укључујући и учешће у раду Групе за имплементацију Техничког протокола. 

 
 

 

                                                      
6
 Техничке радне групе сачињавају представници релевантних служби Београда, ЕУЛЕКС-а и Приштине. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1.  Закључак 

05 број: 06-5592/12 

од 2. септембра 2012. 

године 

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) 

Усвојена је Инструкција за 

поступање представника 

државних органа Републике 

Србије на скуповима 

посвећеним регионалној 

сарадњи на којима учествују 

представници Привремених 

институција самоуправе у 

Приштини 

/ / 

 

 



 

 601 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

2. Директор Александар Вулин 

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. 

 
 

Током 2012. године праћена је реализација Програма економског развоја и развоја предузетништва у 

координацији с Фондом за развој Републике Србије. На основу достављених извештаја о реализацији кредитних 
средстава Фонда за развој Републике Србије, сачињаване су информације значајне за сагледавање будућих 

могућих развојних трендова у области подршке привреди на подручјима Косова и Метохије, настањеним 

већинским српским становништвом. Урађена је контрола наменског коришћења подстицајних кредитних 

средстава одобрених реализацијом Програма економског развоја и развоја предузетништва на Косову и Метохији 

у периоду од 2009. до 2011. године. 

Правна и физичка лица, којима су одобрена средства, имала су обавезу да с Фондом за развој Републике 

Србије закључе уговоре о дугорочном кредиту, којима је утврђена обавеза наменског коришћења одобрених 
средстава и обавеза контроле наменског коришћења средстава. Сходно прегледу стања кредита с доспећем 30. 

јуна 2012. године и уплатама до 29. јуна 2012. године, од пренетих средстава у износу од 251.654.590,00 динара, 

уплаћено је свега 11.410.275,41 динар. Фонд за развој Републике Србије је 11. јула 2012. године од Канцеларије за 

Косово и Метохију (у даљем тексту: Канцеларија) затражио мишљење о  питању  регулисања дуга за све 

кориснике кредита. Канцеларија је, у складу са извештајем о стању кредита с доспећем 30. јуна 2012. године, који 

јој је доставио Фонд за развој Републике Србије, почетком септембра 2012. године упутила 150 захтева за 

правдање наменског трошења подстицајних средстава. Решењем 261 број: 02-05-14/12-01 од 5. новембра 2012. 

године основана је Комисија за утврђивање чињеничног стања на терену у вези с наменским коришћењем 

кредитних средстава одобрених у периоду од 2009. до 2011. године. Комисија је до краја 2012. године спровела 
поступак утврђивања чињеничног стања на терену и том приликом посетила све привредне субјекте којима су 

одобрена кредитна средства. Након повратка с терена Комисија је сачинила Извештај с фото-документацијом. 

Покренут је поступак  за раскидање уговора са 39 корисника кредита који нису оправдали наменско коришћење 
одобрених средстава. Ипак, у целини посматрано, додељени подстицаји су помогли да се физички обим 

производње и услуга на подручјима Косова и Метохије, настањеним српским и осталим неалбанским 

становништвом,  повећа или задржи на истом нивоу. 
Канцеларија је организовала округли сто чија је тема била „Актуелни економско-правни изазови српске 

привреде на Косову и Метохији - могући видови подршке”, који је одржан 24. и 25. децембра 2012. године, у 

Палати Србија у Београду. 

Округли сто је окупио све релевантне актере из области привреде, представнике ресорних државних 

органа, стручне јавности и регионалних и локалних власти, како би се заједничким радом идентификовали 

кључни проблеми с којима се данас сусреће српска привреда на Косову и Метохији. Током отворене дискусије 

афирмисани су основни принципи заједничког деловања свих релевантних фактора српске привреде и 

институција Републике Србије кроз узајамну сарадњу и координацију, подстицање економског развоја и 

активирање свих мера и механизама заштите имовине друштвених и јавних предузећа од којих, у крајњој линији, 
зависи останак и опстанак српске заједнице на територији АП Косова и Метохије. 

 Једна од активности била је израда и упућивање Уставном суду Републике Србије Предлога за оцену 

уставности прописа о приватизацији, које је донео УНМИК на Косову и Метохији, од 16. августа 2012. године. 
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Значајна активност односила се и на прикупљање података о имовини Републике Србије и имовини јавних 

предузећа на територији АП Косова и Метохије.  Спроведене су активности на заштити имовине „Телеком” а.д., 

на Косову и Метохији поводом међународног тендера који су привремене институције расписале за продају 

телекомуникационе мреже на Косову и Метохији. Канцеларија је 14. септембра 2012. године упутила дописе на 
адресе осам  страних компанија учесница на тендеру, са упозорењем на незаконитост расписаног тендера. Након 

сугестије коју је дала Канцеларија, руководство „Телеком” а.д.,  такође је упутило истоветна упозорења 

компанијама учесницама наведеног тендера. 
 Ради заштите имовине Холдинг РМХК „Трепча” а.д., Звечан, и интереса Републике Србије, Канцеларија је, у 

сарадњи с Фондом за развој Републике Србије и Агенцијом за приватизацију, предузела мере за стручну процену 

вредности имовине овог привредног друштва и обавестила је Косовску агенцију за приватизацију о 

нелегитимности његове продаје од стране привремених институција самоуправе на Косову и Метохији. 

Канцеларија је наставила да пружа правну помоћ, коју тренутно добија 2.520 корисника у предметима 

узурпиране или уништене имовине, накнаде штете, катастра, експропријације, и др. 

На предлог Канцеларије, Влада је донела Закључак 05 број: 43-64886/2012 од 18. октобра 2012. године о 

мерама за спречавање двоструког радног односа на територији АП КиМ. Закључак се односи на запослене у 

државним органима, органима локалне самоуправе и јавним службама.  

Канцеларија наставља да пружа помоћ лицима српске и неалбанске националности против којих се код 
привремених институција самоуправе на  Косову и Метохији воде монтирани кривични поступци за наводно 

почињена тешка кривична дела током оружаних сукоба на Косову и Метохији. У вези са овим питањем пружена 

је правна помоћ Александру Булатовићу, из Косова Поља, којег је Еулекс полиција ухапсила 13. августа 2012. 

године, Јовици Дејановићу, из Прилужја, и Ђорђу Бојковићу, из Бабиног Моста, које је Еулекс полиција ухапсила 

27. септембра 2012. године.  

Помоћ у грађевинском материјалу, као подршка одрживом опстанку, спроводи се како би се побољшли 

или успоставили услови становања социјално угрожених категорија становништва. За потребе реализације 

пројекта помоћи у грађевинском материјалу у извештајном периоду извршена је приоритизација захтева 

корисника помоћи с територије пет општина с Косова и Метохије, при чему су за наведене потребе одобрена и 
трансферисана средства општинама по основу захтева 164 корисника у износу од 11.901.712,00 динара. 

За потребе реализације пројекта изградње и реконструкције кућа на територији седам општина на Косову 

и Метохији, у извештајном периоду извршена је приоритизација корисника за изградњу и реконструкцију 26 
индивидуалних стамбених објеката, за чију реализацију је извршен трансфер наменских новчаних средстава 

општинама на Косову и Метохији у износу од 24.130.263,55 динара. 

По основу спроведених јавних набавки и уговорених обавеза, у извештајном периоду финансирана је и 
реализована изградња две стамбене зграде на територији општине Косовска Митровица, на локацијама Брђани и 

Бошњачка махала, са укупно 24 стамбене јединице (1.598 м2), за чију изградњу су Косовскомитровачком 

управном округу пренесена средстава у износу од 55.262.272,00 динара. 

На територији Косова и Метохије, ради изградње и реконструкције стамбених објеката, кроз реализацију 

пројеката спољног уређења, прикључивања на јавне инсталационе мреже и обезбеђење средстава за вршење 

надзора над објектима у градњи и других везаних трошкова, реализовано је девет пројеката. По основу 

уговорених обавеза, спроведених јавних набавки, за ову намену општинама су пренесена средства у укупном 

износу од 2.414.393,61  динара. 

Кроз поступак регистрације потенцијалних повратника, до децембра 2012. године регистровано је 135 
породица које су поднеле захтев за повратак, са укупно 503 члана домаћинства, при чему још 122 породице чека 

обилазак теренских екипа УНХЦР-а, из канцеларија у Београду и Краљеву. 

Канцеларија је финансијски и логистички, на захтев општина и удружења интерно расељених лица, 
подржала 17 организованих посета Косову и Метохији, које су обухватиле више од 1.000 лица, поводом 

задушница, верских празника и другим поводом. Усвајањем „Програма о изменама и допунама Програма за 

исплату помоћи социјално најугроженијем становништву на територији АП Косова и Метохије”, омогућен је 

наставак редовне исплате социјалне помоћи. Наведеним изменама омогућен је почетак поступка евиденције 

потенцијалних корисника социјалне помоћи на територији АП Косова и Метохије. 

На име помоћи породицама повратника, Канцеларија је у извештајном периоду исплатила средства у 

укупном износу од 16.748.564,30 динара. Наведена давања исплаћена су за период јул – октобар. У октобру 2012. 

године право на повратничку помоћ је остварило 578 породица, са 1.619 чланова. 

На име помоћи породицама отетих и несталих лица, Канцеларија је у извештајном периоду исплатила 

средства у износу од 1.214.400,00 динара. Наведена давања исплаћена су за период јул – октобар. У октобру 2012. 
године право на ову врсту помоћи је остварило 10 породица, са 16 чланова. 

У 2012. години Канцеларија је исплатила једнократну новчану помоћ за 3.770 породица у износу од 

25.774.740,00 динара.  
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У оквиру реализације јесење сетве извршена је дистрибуција помоћи у виду 257.000 кг семенске пшенице 

и 255.000 кг минералног ђубрива НПК 15:15:15. Вредност упућене помоћи, на паритету франко-крајњи корисник, 

износила је 24.528.350,00 динара. 

Ради афирмације популационе политике, Канцеларија је доделила новчану помоћ породицама с 
новорођеном децом у 2012. години, њих  997), у износу од 15.000,00 динара по породици. Помоћ у укупном 

износу од 14.955.000,00 динара реализована је у сарадњи с локалним самоуправама. 

Канцеларија је активно сарађивала са цивилном и војном мисијом на Косову и Метохији (УНМИК, КФОР 
и ЕУЛЕКС), као и с представницима међународне заједнице у Републици Србији. Такође, активно је 

припремљено и спроведено девет  рунди техничких преговора о имплементацији техничког протокола за 

интегрисано управљање административном линијом (ИБМ), у координацији с Канцеларијом за стручне и 

оперативне послове у преговарачком процесу и Министарством спољних послова. 

На 57. међународном сајму књига, одржаном од 21. до 28. октобра 2012. године, Канцеларија је први пут 

до сада представила издаваштво и културну делатност Косова и Метохије. На једном месту, на простору од 280 

квадратних метара, окупљено је 45 излагача (издавачке куће, институције културе, Универзитет у Косовској 

Митровици, Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска, медији), који су изложили око 1.000 књига. 

Такође, Канцеларија је у хали за промоције организовала две изложбе, осам трибина и округлих столова, 36 

промоција књига издавача и аутора, културно-уметничких програма, презентација филмова и телевизијског 
стваралаштва, као и извођење позоришних представа ансамбала с Косова и Метохије.  

Спроведена је контрола радноправног статуса запослених у локалним самоуправама, јавним предузећима 

и установама у којима су они оснивачи. Циљ контроле био је да се утврди стваран број лица (радно ангажованих 

и радно неангажованих) за која се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и отклоне утврђене 

неправилности.  

Спроведенe су прве обуке и стручно оспособљавање запослених у локалној самоуправи на територији АП 

Косова и Метохије, у вези с јавним набавкама, правдањем трошкова и достављањем финансијске документације, 

планирањем и управљањем пројектима. Израђена је анализа потреба за даљом подршком у области стручног 

усавршавања на основу које је донесен програм посебног стручног усавршавања за 2013. годину. 
Активно је пружана подршка унапређењу и побољшању рада Јавног предузећа за развој и унапређивање 

информисања путем електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохији „Мрежа - мост”. 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

1.  Закључак 

05 број: 553-786/2012           

од 10.октобра 2012. 

године 

Члан  7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 и 93/12) 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) 

Прихвата се Програм о 

изменама  и допунама 

Програма  за исплату помоћи 

социјално најугроженијем 

становништву на територији 

Аутономне покрајине Косово 

и Метохија у 2012. години 

/ Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

2.  Закључак                           

05 број: 43-6486/2012           

од 18.октобра 2012. 

године 

Члан 61. став 1. 

Закона о државној 

управи („Службени 

гласник РС”, бр. 

79/05, 101/07 и 95/10) 

и члана 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

Предузете  одговарајуће мере 

за заустављање  појаве 

двоструког радног односа на 

територији Аутономне 

покрајине Косови и Метохија  

/ Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

65/08, 16/11, 68/12 – 

УС и 72/12) 

3.  Закључaк                        

05 број:                        

401-7318/2012 -1            

од 8.новембра 2012. 

године 

Члан 7. Закона о 

буџету Републике 

Србије за 2012. 

годину („Службени 

гласник РС”, бр. 

101/11 и 93/12) 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) 

Прихвата се Програм 

распореда и коришћења 

средстава за субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима за 2012. годину 

/ Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III 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; подржано 85 

физичких лица        (51 физичко 

лице - почетник и 34 физичка 

лица – постојећи предузетници 

са територије АП КиМ 

потписали су уговор о кредиту 

са Фондом за развој Републике 

Србије; повећан број запослених 

у срединама са већинским 

српским становништвом за 117 

регистрованих  

01 12.140.000        

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 

Повећан број активних 

пољопривредних газдинстава у 

срединама са већинским 

српским становништвом 

01 12.140.000         

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 м 

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 6.700 m2; унапређен 

систем канализационе и 

01 104.000.000       

RSD   

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

водоводне мреже у дужини од 

најмање 4.500 метара; уређено 

најмање 2.200 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 

3. Програм:        

Изградња, обнова и 

развој 

инфраструктурних 

објеката за потребе 

повратка на КиМ 

Адекватна помоћ интерно 

расељеним лицима и 

избеглицама који су се одлучили 

за повратак; у 2012. години 

реализована је изградња и 

реконструкција 75 стамбених 

јединица; додељен  је 

грађевински материјал за 225 

породица корисника у 23 

општине на КиМ; у пет општина 

је 164 корисника добило помоћ у 

грађевинском материјалу; 

изграђено је и реконструисано 

26 стамбених објеката у седам 

општина; изграђене су две 

стамбене зграде у Брђанима и 

Бошњачкој махали са 24 

стамбене јединице; реализовано 

је девет пројеката прикључака на 

инсталациону мрежу 

01 66.000.000            

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

 

4. Програм:               

Правна помоћ 

интерно расељеним 

лицима на КиМ 

Остваривање права кроз 

пружање бесплатне 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  

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

5. Програм:             

Подршка 

функционисању 

локалне самоуправе и 

државних органа на 

КиМ 

Ефикасно функционисање 

органа локалне самоуправе у 29 

општина на КиМ 

 

  

01 

 

1.205.525.000 

RSD 

 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

5.1 Пројекат:            

Подршка 

функционисању 

Ефикасно функционисање 

органа локалне самоуправе у 29 

општина на КиМ 

01 1.148.500.000 

RSD 

 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

локалних самоуправа 

на АП КиМ 

 повратка на 

Косово и 

Метохију 

6. Програм: 

Унапређење услова 

живота и рада деце и 

омладине на КиМ 

Проширени су културни, 

спортски, рекреативни и 

сазнајни видици деце и 

омладине кроз пројекат „Мала 

матура-велико срце” и подршку 

30 спортских, културних, 

образовних и научних 

манифестација у организацији 

школа, локалних самоуправа, 

спортских удружења и др; 

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 адекватан простор у 

40 предшколских установа, 

основних и средњих школа кроз 

подршку доградњи, опремању, 

санацији школских објеката и 

предшколских установа 

01 25.400.000            

RSD 

 

 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

6.1 Пројекат:               

Мала матура велико 

срце 

У Београду је боравило 1.200 

ученика завршног разреда 

основних школа са Косова и 

Метохије 

01 3.500.000             

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

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 20.000.000        

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, заштитићено и/или 

изграђено; подржано кроз 

капиталне инвестиције најмање 

12 угрожених објеката верског и 

културног наслеђа на КиМ 

01 30.000.000         

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 (Пећка 

патријаршија, Манастир Св. 

01 30.000.000 

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 



 

 607 

Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

Козма и Дамјана у Зочишту, 

Манастир Дубоки Поток у 

Зубином Потоку, Манастир Св. 

Козме и Дамјана у Врачевима, 

Манастир Високи Дечани, 

Манастир Св. Архангела 

Гаврила) 

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 35.000.000         

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, заштити 

културних добара кроз подршку 

активности (комплекс центра 

села Суво Грло, спомен парк у 

Ранилугу, Дом културе у 

Жеровници, Народно позориште 

Приштина Лепосавић, Центар за 

Колтуру Лепосавић) 

01 20.000.000         

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

8.2 Пројекат: 

Подршка културним 

манифестацијама и 

активноскима на КиМ 

Подржано 10 активности у 

културној делатности на КиМ 

(Савез слепих Србије – 

Грачаница, Св. Трифун 

Ораховац, Ускршњи турнир 

Гњилане, Друштво гуслара Цар 

Лазар, Видовданске игре, КУД 

Б. Меденица Косово Поље, 

Видовданске свечаности 2012, 

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 пројектата НВО са 

КиМ у овој области. Стална 

комуникација и сарадња са 

међународним мисијама на КиМ 

01 2.000.000             

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 

Подржано најмање пет пројеката 

удружења грађана у области 

заштите људских права и 

слобода 

01 2.000.000             

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 
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организација 

цивилног друштва на 

АП КиМ 

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 

 

 

05 

 

 

01 

493.792.000 

RSD 

 

117.266.700 

RSD 

 

547.000 

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

 

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 

информисања на 

српском језику путем 

електронских медија 

кроз подршку јавнoм 

предузећу „Мрежа-

мост“ на АП КиМ  

 

Обезбеђено доступно, 

објективно, благовремено и 

потпуно информисање грађана 

на српском језуку 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  

01 62.400.000  

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

 

10.3. Пројекат: 

ИПА 09 - Подршка 

повратку 

Значајан број интерно 

расељених лица је упознат са 

могућностима повратка кроз 

медијску кампању; 400 

повратника је решило своје 

административне или правне 

проблеме; 200 повратника 

обухваћено различитим обукама; 

најмање 200 повратничких 

породица обезбедило економску 

сигурност кроз помоћ у 

самозапошљавању; за најмање 

100 повратничких породица 

обезбеђена техничка помоћ за 

обнову кућа; 225 породице се 

вратило у места порекла кроз 

пројектне активности 

01 

 

 

05 

117.266.700  

RSD 

 

708.000 

 RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 

 

11. Програм: 

Социјална подршка 

угроженом 

становништву на 

КиМ 

578 породица је сваког месеца 

добијало повратничку помоћ, 

3.370 једнократних месечних 

помоћи је исплаћено лицима у 

изненадним стањима социјалних 

потреба и 10 породица отетих и 

01 63.463.000  

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију 
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Финансирање 
 

Назив 

 

Резултат 
Шифра 

извора 

финансирања 

Износ остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 

несталих је помогнуто на 

годишњем нивоу 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

2. Директор Душан Игњатовић 

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. 

 

 

Припремљен је Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних 
мањина у Републици Србији, у складу са обавезама кoje су проистекле из приступања Републике Србије 

наведеном међународном уговору.  

Израђен је Предлог измене Уредбе о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за 
финансирање рада националних савета националних мањина.  

Представници Канцеларије за људска и мањинска права (у даљем тексту: Канцеларија) посетили су 

већину националних савета националних мањина. Циљ посета  био је информисање о ситуацији на терену и 

унапређење сарадње, како би Канцеларија у наредном периоду могла указати на иницијативе националних савета 

и скренути пажњу на што брже превазилажење уочених потешкоћа.   

Представници Канцеларије учествовали су у припреми делегације за неформалне консултације 

представника влада Републике Србије и Румуније о правима припадника националних мањина у источној Србији, 

које је иницирао Високи комесар за националне мањине ОЕБС-а, као и на консултацијама које су обављене 22. и 

23. октобра 2012. године у Холандији.  
У вези с применом мера афирмативне акције за упис ученика ромске националности у средње школе, на 

факултете и високе школе, које се састоје у олакшаном упису кандидата ромске националности, прикупљени су 

подаци и припремљени спискови кандидата који испуњавају услове за примену поменутих мера. У школској 

2012/2013. години на факултете и високе школе уписано је 238 кандидата ромске националности, а у средње 

школе – 367 ученика ромске националности.  

Иницирана је израда правилника којим ће се ближе дефинисати критеријуми и процедуре приликом 

спровођења мера афирмативне акције за упис припадника ромске заједнице у средње школе и на високошколске 

установе у Републици Србији и формирана је радна група за израду овог правилника. 

Започет је процес ажурирања Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 

Рома у Републици Србији за период 2012–2014, који ће бити упућен Влади  на усвајање у првом кварталу 2013. 
године.  

Додељена су финансијска средства удружењима која су доставила предлоге пројеката за: превенцију и 

помоћ у спровођењу политика у области азила и реадмисије; ефикаснију имплементацију постојећих стратешких 
докумената за унапређење квалитета живота, положаја и статуса Рома у Републици Србији; превенцију и 

сузбијање трговине људима; подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима 

ромске популације.  

Канцеларија  је учествовала у изради секторских програма за друштвени развој - ИПА 2012. и 2013, у 

делу који се односи на подршку реализацији Акционог плана за унапређивање положаја Рома у Републици 

Србији. За реализацију програмских активности планирано је 4,8 милиона евра за ИПА 2012.  Организована је 

међународна конференција о изазовима и могућностима за координирано пружање услуга на локалном нивоу, за 

подршку инклузији Рома у Републици Србији и тим поводом планирано увођење локалних мобилних тимова за 

инклузију Рома у оквиру секторског програма за друштвени развој – ИПА 2012.  
Организован је први састанак међуминистарске Радне групе за спровођење Акционог плана за 

унапређивање положаја Рома, чија је тема била увођење саветника за инклузију Рома при министарствима 

надлежним за спровођење Акционог плана.  
Одржани су састанци с представницима града Београда и Министарства енергетике, развоја и заштите 

животне средине. Разматране су активности у вези са  стамбеним збрињавањем 160 ромских породица расељених 
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из неформалног насеља „Белвил” на Новом Београду. За њих је обезбеђен привремени смештај  у контејнерским 

насељима Макиш 2, Ресник, Раковица-Кијево, Јабучки рит и Барајево.  

Припремљен је Нацрт акционог плана о могућим и трајним решењима за расељене из неформалних 

ромских насеља у Београду, у сарадњи с представницима града Београда, ОЕБС-а, агенцијама Уједињених нација 
и Делегацијом Европске комисије.  

Одржани су састанци с представницима Амбасаде Краљевине Белгије и Амбасаде Савезне Републике 

Немачке у вези с повећаним бројем тражилаца азила из Републике Србије. Канцеларија је изнела став да ће 
предузети све из своје надлежности како би безвизни режим са Европском унијом буде очуван, уз поштовање 

стандарда људских и мањинских права. Током рада Комисије Владe за праћење безвизног режима путовања са 

Европском унијом закључено је да се приоритетно предузиму све мере из надлежности државних органа на 

сузбијању тражења азила без оправданог разлога. 

У оквиру припрема за други циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права 

Уjeдињених нација, спроведене су следеће активности: обављене су националне консултације с представницима 

независних државних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва у вези са израдом 

државног извештаја; израђен је Извештај Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа, 

у складу са ставом 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права Уједињених нација и представљен на 

конференцији одржаној у Београду, у октобру 2012. године; обављене су консултације с представницима 
Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права, у вези са иступањем Републике Србије на 15. 

заседању Савета за људска права Уједињених нација, које је одржано у Женеви, 30. јануара 2013. године; 

започете су припреме државне делегације за представљање стања и унапређења људских права у Републици 

Србији, од првог циклуса Универзалног периодичног прегледа, односно од 2008. године. 

Настављен је рад на изради: Другог периодичног извештаја о примени Конвенције против тортуре и 

других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Другог и Трећег периодичног извештаја о 

примени Конвенције о правима детета и Иницијалног извештаја о примени Међународне конвенције о заштити 

свих лица од присилних нестанака. 

Припремљене су информације о упитима специјалних процедура Уједињених нација о примени 
релевантних резолуција Уједињених нација у вези са унапређењем и заштитом људских права. 

Поводом израде Стратегије за борбу против дискриминације у Републици Србији, спроведене су следеће 

активности: учествовање на састанцима тематских група које раде на главном сегменту Стратегије, посвећеном 
унапређењу положаја девет рањивих група, најчешће изложеним дискриминацији; израда коментара на документ 

Полазне основе за припрему Стратегије за борбу против диксриминације и организовање округлих столова 

широм Републике Србије, на којима је представљена прва радна верзија Стратегије.   
Канцеларија је учествовала у пројекту Савета Европе „Борба против дискриминације на основу сексуалне 

оријентације и родног идентитета”, чији је циљ подршка спровођењу Препоруке CM/Rec (2010)5 Комитета 

министара Савета Европе о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или 

родног идентитета. У оквиру пројекта, у Београду, у децембру 2012. године, организован је семинар „Борба 

против дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета”. Представљене су препоруке 

Комитета министара, као и извештај Комесара за људска права на тему дискриминација ЛГБТ особа, из јуна 

2011. године. Упитник о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног 

идентитета, који је доставио Управни одбор за људска права Савета Европе, преведен је и послат свим 

релевантним државним институцијама. 
Од октобра 2012. године спроводи се Програм стажирања за младе припаднике националних мањина. 

Програмом, који је планиран до априла 2013. године, обезбеђено је шестомесечно стажирање у државним 

установама за највише дванаест дипломираних студената, или студената етничких Албанаца, Бошњака и Рома. 
На јавном конкурсу изабрани су најбољи предлози пројеката организација цивилног друштва, посвећени 

промоцији људских и мањинских права и обележавању 10. децембра,  Међународног дана људских права у 

оквиру програма ,,Календар људских права”. 

Настављене су активности Националне контакт особе за сарадњу са Европском комисијом против расизма 

и нетолеранције и Националне контакт особе за злочине из мржње.  

Настављено је учешће у раду: Радне групе за праћење примене Националног плана активности за 

побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, Мултисекторског координационог тела за 

спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – 

Жене, мир и безбедност и Радне групе за израду Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима 

и заштите жртава 2013–2018, као и Акционог плана за њену примену. 
Пројекат „Спровођење антидискриминационих политика - ИПА 2011”  спроводи се од новембра 2012. до 

новембра 2014. године у Канцеларији за људска и мањинска права и служби Повереника за заштиту 

равноправности. Циљ пројекта је ефикасно спровођење антидискриминационих политика у складу са европским 
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стандардима и примерима добре праксе, оснаживање различитих механизама за ефикасно спровођење 

антидискриминационог законодавства и обука представника релевантних државних институција. 

Приликом обављања функције посредничког органа у спровођењу Конвенције Уједињених нација о 

остваривању алиментационих захтева у иностранству (Њујорк, 22. jуна 1956. године), успостављена је директна 
сарадња Канцеларије са отпремним органима 18 земаља потписница Конвенције, из којих је  достављено 160 

алиментационих захтева.  

Уз поступање у границама овлашћења, које су дали повериоци, у вези са свим алиментационим захтевима 
предузете су неопходне мере и радње за остваривање издржавања. Захтеви су прослеђени надлежним органима 

управе, с прописаном документацијом, упутством за рад и пуномоћјем. Поступци су у току. Сви алиментациони 

захтеви су ажурирани у погледу извештавања надлежних страних отпремних органа, као и у погледу ургирања 

код надлежних домаћих органа за њихово хитно решавање. 

 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 
 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
1. Закључак                          

05 број:  

06-6981/2012-001            

од 17. октобра 2012. 

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  Извештај 

Републике Србије за други 

циклус Универзалног 

периодичног  прегледа 

сачињеног у складу са 

ставом 5. Анекса Резолуције 

16/21 Савета за људска права 

Уједињених нација 

/ / 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1. Програм: 

Остваривање поштовања 

мањинских права 

предвиђених потврђеним 

међународним 

конвенцијама и домаћим 

законима 

Успешно спровођење закона 

који се односе на остваривање 

мањинских права 

01 128.090.000 

RSD 

Оквирна 

конвенција за 

заштиту 

националних 

мањина; 

Европска 

повеља о 

регионалним  или 

мањинским 

језицима 

2. Програм: 

Спровођење 

антидискриминационих 

политика - ИПА 2011 

Ефективна и ефикасна 

имплементација 

антидискриминационих 

политика у складу са 

стандардима и праксом 

Европске уније 

06 234.947.587 

RSD 

/ 

3. Програм: 

Трећа фаза програма               

„Календар људских 

права 2012” 

Шест удружења је својим 

активностима промовисало 

људска права, са посебним 

освртом на 10. децембар, Дан 

људских права 

01 8.586.260        

RSD 

/ 

4. Програм: 

Конкурс за  пројекте 

Одабрано 12 пројеката 

удружења са циљем 

01 17.836.885 

RSD 

Стратегија за 

унапређивање 
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Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
удружења ради 

унапређења положаја и 

статуса Рома у 

Републици Србији 

превенције и  помоћи у 

спровођењу политика у 

области азила и реадмисије, 

ефикаснија имплементација 

постојећих стратешких 

докумената који се тичу 

положаја и статуса Рома у 

Републици Србији, креирање 

и промовисање интегралних 

локалних 

услуга/сервиса/програма, 

превенције и сузбијање 

трговине људима. 

положаја Рома у 

Републици Србији 

5. Програм: 

Израда Стратегије за 

борбу против 

дискриминације 

Израда нацрта Стратегије за 

борбу против дискриминације 

05 4.625.347        

RSD 

/ 

6. Програм: 

Програм стажирања за 

младе  припаднике 

мањина у државним 

институцијама у  

Републици Србији 

Обезбеђено шестомесечно 

стажирање у државним 

установама за највише 

дванаест 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 

Републици Србији. 

05 6.751.335   

RSD 

/ 

7. Програм: 

Трогодишњи програм за 

спровођење Стратегије 

за унапређивање 

положаја Рома у 

Републици Србији 

Ревидиран Акциони план за 

спровођење Стратегије за 

унапређивање положаја Рома 

у Републици Србији; развијен 

стандардни систем 

извештавања о спровођењу 

политика за инклузију Рома; 

пружена подршка учешћу 

ромског цивилног друштва 

05 4.000 

EUR 

Стратегија за 

унапређивање 

положаја Рома у 

Републици Србији 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

2. Директор др 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) предузимала 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 успостављеним институционалним оквирима 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 културно-уметничке 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 има разгранату мрежу културних установа и динамичне 
културне програме, после спроведеног конкурса извршен је избор најважнијих пројеката којима је пружена 

помоћ. Корисници дотација били су и Библиотека, Музеј и Архив Српске православне цркве (у даљем тексту: 

СПЦ), као културних установа 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. 

Спроводећи пројекат „Заштита верског културног и националног идентитета” и полазећи од реалне и 

доказане чињенице да свештенство и монаштво имају пресудну улогу у очувању националног идентитета у 

државама насталим из претходне Југославије и у 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 монаштва и закључено да је условљен економском снагом и 

друштвено-политичким положајем српског народа у тим земљама. Федерација Босне и Херцеговине је признала 

Српску православну цркву, али је материјални статус и друштвени положај српских свештеника у том делу БиХ 
неизвестан, 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 
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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 програми 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”. Полазну основу за пружање помоћи представља чињеница да су богословије 

Српске православне цркве најстарије средње школе и зачетници систематског образовања кадрова у Србији и да 

су све средње верске школе интернатски организоване, јер се васпитни процес у њима може заокружити само на 

традиционалан начин. Држава није давала дотације овим школама, а ученици нису могли да користе права на 

дечији додатак, здравствену и социјалну заштиту и друге бенефиције предвиђене за полазнике јавних школа. 

Решавајући наведени проблем и сагласно утврђеним критеријумима, редовне дотације примало је девет средњих 

верских школа: Богословија „Св. Саве“ у Београду, „Св. Арсенија“ у Сремским Карловцима,  „Св. Јована 
Златоуста“ у Крагујевцу и „Св. Ћирила и Методија“ у Нишу. Редовне дотације добијају 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 1.000 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 пројеката „Високо теолошко образовање”. Садашњи и 

будући теолози биће ангажовани у културним установама, целокупном издаваштву, информативној сфери, као и 

широкој области сакралних уметности. 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. 
Будући да је сакрално градитељство у Републици Србији деценијама било у застоју, Канцеларија је са 

успехом спроводила пројекат „Помоћ за градњу, одржавање, хитне санације и реконструкцију храмова у 

неразвијеним подручјима”. Пошло се од реалних показатеља да нема довољно храмова да задовоље стално 

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 према одређеном броју 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 ентеријеру храма „Св. Саве” на Врачару. 

 Сагледавајући тешке околносту 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. Велики део народа је прогнан у остале делове Републике Србије, а онима који су 

остали угрожена је безбедност и ограничена слобода кретања. Владајући албански сепаратизам и већинско 

становништво сматра их непожељним, будући да представљају носиоце хришћанске цивилизације, чуваре српске 

националне културе, промотере и заштитнике српских државних интереса у том делу Републике и поуздану 

гаранцију прогнаном становништву да се врати у своје домове. Знајући за такву улогу Српске цркве, албански 

сепаратисти скрнаве храмове, нападају свештенство и монаштво и покушавају да у њему развију осећање 

несигурности и страха. Такав развој ситуације угрозио је материјалну основу Српске православне цркве и 

свештенике оставио без сталних извора прихода. 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. 
Реализујући пројекат „Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима у пограничним и 

економски неразвијеним подручјима и ради регулисања доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено 

осигурање”, Канцеларија је уплатама месечних помоћи настојала да обезбеди социјалну сигурност 

најугроженијих свештеника, монаха и верских службеника свих цркава и верских заједница. Пошло се од 
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процене да је материјални положај свештеника одређен местом њихове службе. 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. Због несигурних и недовољних прихода, значајан број свештеника 

свих цркава и верских заједница не уплаћује редовно законом прописане доприносе за пензијско-инвалидско и 

здравствено осигурање, што ствара велика незадовољства и ту категорију наших грађана на известан начин 
доводи у системски неповољан положај. Уважавајући такво стање, Влада је усвојила Уредбу о уплати доприноса 

за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике, која је омогућила да се 

крајем године за све свештенике и верске службенике за које су биле утврђене основице, уплате оба вида 

осигурања. 

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, покрајинских органа и локалних заједница. Црква тренутно има 24 свештеника. Канцеларија је 

издвојила средства за обнову једне цркве и подстакла 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. 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 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. 

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. 

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама сачинила је прилог за припрему стартешког документа 

НПАА (Национални план акције за усклађивање са тековинама ЕУ) у вези са Политичким критеријумима и 

Поглављем 23. „Правосуђе и основна права“. Прилог је сачињен у складу са Методолошким упутствима за 

припрему НПАА који је доставила Канцеларија за европске интеграције и односи се на питања која су у 

надлежности Канцеларије, а у вези са документом под називом „Структура НПАА са поделом надлежности“. 
Канцеларија је у свом допису указала на неопходност усклађивања домаћег законодавства са Директивом  

2000/78/EC којом се успоставља општи оквир за једнако поступање у запошљавању и професијама и упутила 

кратак преглед европских прописа у којима се спомињу цркве и верске заједнице, а који може да послужи у 
процесу усклађивања и припреме нормативног усклађивања и другим државним органима. 
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Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 
године („Службени гласник 

РС”, број 36/06) и 

члан 43. став 3. 

Закона о Влади  

(„Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05 

– исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12– 

УС и 72/12) 

доприноса за пензијско и 

инвалидско и здравствено 

осигурање свештеника и 

верских службеника, до 

висине најниже месечне 

основице доприноса 

приписане чланом 38. Закона 

о доприносима за обавезно 

социјално осигурање, за 

период 1. јануар – 12. мај 

2012. године 

 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Програм:  

Уређење сарадње 

државе са црквама и 

верским заједницама 

Успешно спровођена утврђена 

политика Републике према 

црквама и верским заједницама, 

реализовани буџетски програми 

и пројекти и обављени сви 

послови из надлежности 

Канцеларије 

01 28.888.543 

RSD 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

2.  Програм:  

Остваривање сарадње 

државе са црквама и 

верским заједницама 

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; цркве и верске 

заједнице уважене су као 

значајни чиниоци у друштву и 

гарантована је њихова 

аутономија и равноправан 

третман.; повраћај одузете 

имовине омогућава црквама и 

верским заједницама да 

формирају материјалну базу из 

које ће финансирати основну 

делатност и унапређивати 

мисијски, културни, просветни, 

социјални и хуманитарни рад; 

подстакнут међуконфесионални 

дијалог у контексту 

демократских промена нашeг 

друштва и настојања о убрзаном 

прикључивању Европској унији; 

смањен број инцидената против 

малих верских заједница и 

њихових објеката за 10% на 

01 118.816.156 

RSD 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 
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финансирања 
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извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
годишњем нивоу 

2.1. Пројекат:  

Унапређење верске 

културе, верских 

слобода и толеранције 

Афирмисана религијска 

култура у контексту 

вредносног система 

уједињене Европе; очуван 

верски плурализам у Србије 

као подстицајни фактор у 

процесу европских 

интеграција; подстакнуто 

верско културно 

стваралаштво као важан 

фактор у очувању 

националног идентитета; 

афирмисана српска културна 

баштина о извршено њено 

презентовање као 

неодвојивог дела европске 

цивилизације; заштићена и 

развијана верска култура као 

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 научно-теолошких 

установа, као и међуверској 

научној сарадњи; ојачане 

издавачке установа 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 

броја културних делатности 

које организују; подстицане 

радио емисије и сајтови као 

модерна мисијска средства 

(пружена помоћ за два 

01 24.249.156 

RSD 

/ 
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I II III IV 
серијала радио емисија, 

постављање два сајта и 

снимање једног филма) и  

помогнути пројекти 

удружења грађана и 

невладиних организације 

чији су циљеви у функцији 

остваривања задатака 

Канцеларије (пружена помоћ 

за 19 различитих пројеката) 

 

2.2. Пројекат:  

Заштита верског, 

културног и 

националног идентитета 

3аштићени верски садржаји 

националног идентитета 

српског народа у суседним 

државама; побољшан 

материјални положај српског 

свештенства и монаштва изван 

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 11 цркава и 

манастира); стално јачање 

националног идентитета 

српског народа кроз духовну 

везу са СПЦ 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 170 свештеника који 

службују у Федерацији БиХ, 

Републици Хрватској, Црној 

Гори и Републици Македонији); 

оспособљаване културне 

установа, унапређивана 

издавачка делатности, 

подстицано оснивање листова и 

часописа и афирмисани верски 

културни програми 

01 94.570.000 

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 

миграцијама 
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документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
(финансирано 8 културно-

издавачких програма свих 

епархија и издавање три 

монографије и пет 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) 

3. Програм:  

Верско образовање 

 

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; 

подигнут квалитет наставе и 

стваран кадар оспособљен за 

деловање у држави опредељеној 

за убрзано прикључивање 

европским интеграцијама. 

перманентно стручно 

усавршавање постојећег кадра и 

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 студента 

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 

01 105.110.000 

RSD 

Стратегија развоја 

образовања у 

Србији до 2020. 

године; 

Национална 

стратегија за 

младе 

3.1. Пројекат: 

Средњошколско 

образовање 

Настављена модернизација 

програма и стручног 

усавршавања наставника у  

средњим школама свих цркава и 

01 80.895.000 

RSD 

Национална 

стратегија 

запошљавања за 

период 2011-2020. 
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бр. 

I II III IV 
верских заједница; 

побољшана материјална 

опремљеност средњих верских 

школа и укупан стандарда у 

интернатима; подигнут квалитет 

наставе и побољшан радно-

правни 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 СПЦ у Републици, 

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 

године 

3.2. Пројекат:  

Високо теолошко 

образовање 

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 

најталентованији теолози на 

факултетима у земљи и 

престижним универзитетским 

центрима у иностранству (235 

на основним студијама у земљи, 

26 на мастер студијама, 11 на 

докторским и 25 у 

иностранству); повећан број 

теолошких дела највишег ранга 

за 12% у чему су значајан удео 

имали Институт за теолошка 

истраживања и Педагошко-

катихетски 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 

01 24.215.000 

RSD 

Стратегија 

научног и 

технолошког 

развоја Републике 

Србије од 2010. до 

2015. године 
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Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
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 

4. Програм:  

Помоћ црквама и 

верским заједницама 

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 

служби у пограничним и 

сиромашним крајевима 

01 231.152.390 

RSD 

Стратегија развоја 

пољопривреде; 

Стратегија развоја 

шумарства 

4.1. Пројекат:  

Помоћ за градњу, 

одржавање, хитне 

санације и 

реконструкцију храмова 

у неразвијеним 

подручјима 

Одобрена су средства за 

обнављање, изградњу и 

реконструкцију 78 цркава и 

манастира, као и других 

објеката у поседу свих цркава и 

верских заједница; наведена 

градитељска активност 

доприноси реализацији 

програма ревитализације 

руралних подручја, 

заустављању миграција 

становништва и стварању 

услова за економску 

рехабилитацију тих подручја; 

01 121.600.000 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма; 

Национална 

стратегија о 

старењу 
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допринето архитектонском 

оплемењивање градских и 

сеоских средина и ширење 

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; заштита српске 

духовне баштине, презентовање 

наших културно-уметничких 

достигнућа у земљи и 

иностранству и унапређење 

општег стандарда становништва 

4.2. Пројекат:  

Помоћ свештенству и 

монаштву на Косову и 

Метохији 

Спроводећи обавезе утврђене 

одговарајућим резолуцијама 

Народне скупштине и 

закључцима Владе, редовну 

месечну дотацију наставио је да 

прима један епископ, 58 

свештеника, 109 монаха и 

монахиња; 15 епархијских 

службеника и 12 пензионисаних 

свештеника и удових попадија,  

повећан је број свештеника за 

три, а смањен број монаха за 9 у 

односу на претходну годину; 

број санираних, обновљених и 

изграђених цркава, манастира и 

других верских објеката на 

територији АП КиМ повећан је 

за 5% у односу на претходну 

годину; финансиране су 

активности са циљем да се 

међународна јавност упозна са 

стањем српског народа на КиМ 

и спрече све изразитија 

настојања о проглашењу српске 

културне баштине косовском; 

заштићено српско верско, 

културно и историјско наслеђа и 

настављено сведочење о 

историјским правима Срба на 

КиМ; стварани услови за бржи и 

организованији повратак 

прогнаног народа у своје 

домове; свештенство и 

монаштво потпуно обухваћено 

системом социјалне заштите; 

подстицано оснивање сајтова 

01 32.587.943 

RSD 

Стратегија 

одрживог 

опстанка и 

повратка на 

Косово и 

Метохију; 

Стратегија 

дугорочног 

економског 

развоја српске 

заједнице на 

Косову и 

Метохији 
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I II III IV 
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 

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 

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 150 

најугроженијих свештеника, 

монаха и монахиња; помоћ за 

исту намену примало је и 23 

свештеника и верских 

службеника осталих цркава и 

верских заједница; редовну 

помоћ, у циљу плаћања 

доприноса за пензијско-

инвалидско и здравствено 

осигурање, примало је 330 

свештеника и верских 

службеника свих цркава и 

верских заједница; повећан је 

број културних и социјално-

хуманитарних  делатности у 

објектима цркава и верских 

заједница за 2% у односу на 

претходну годину; помоћ 

свештенству и монаштву за 

обављање духовне делатности у 

пограничним и економски 

неразвијеним подручјима; 

обезбеђена материјална и 

социјална сигурност свештеника 

и верских службеника; 

унапређивана мисијска 

делатности и подстицане 

културне активности у оквиру 

цркава и верских заједница; 

подржаване социјално-

хуманитарних делатности 

цркава и верских заједница у 

парохијским домовима, 

манастирским конацима и 

другим верски објектима; - 

материјално стимулисани 

свештеници да наставе службу у 

пограничним пределима и тако 

допринесу заустављању 

исељавања становништва из 

руралних подручја; после 

01 76.964.447 

RSD 

Стратегија 

догорочног 

економског 

развоја југа 

Србије – оштине 

Прешево, 

Бујановац и 

Медвеђа; 

Стратегија за 

унапређење 

положаја Рома у 

Републици Србији 
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доношења Уредбе о уплати 

доприноса за пензијско и 

инвалидско и здравствено 

осигурање за свештенике и 

верске службенике обе врсте 

доприноса улаћене за 1664 

свештеника и верска 

службеника.; редовна месечна 

помоћ пружана је за 85 монаха и 

монахиња који службују у 

неразвијеним крајевима или 

обављају социјално-

хуманитарне активности 

5. Програм: 

Расходи који се 

финансирају из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог плана 

 

Унапређено поверење између 

државе и цркава и верских 

заједница у Републици; 

афирмисане духовне вредности 

и подстакнути процеси 

разумевања и толеранције; 

спречавана маргинализација 

цркава и верских заједница у 

друштву 

01 28.888.543 

RSD 

Национална 

стратегија 

одрживог развоја 

5.1. Пројекат: 

Пројектовање, 

реконструкција и 

изградња манастира 

Жича 

Један од најважнијих манастира 

СПЦ 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 5.206.745 

RSD 

Стратегија развоја 

туризма 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ 

2. Директор др 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. 

 
 

На основу члана 35. Закона о министарствима („Службени гласник РС”,број 72/12), Министарство вера и 

дијаспоре је престало да ради 26. јула 2012. године. 

 На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.55/05, 71/05-исправка, 101/101/07, 

65/08, 16/11 и 68/12-УС) и члана 37. Закона о министарствима, Влада је донела Уредбу о Канцеларији за сарадњу 

с дијаспором и Србима у региону („Службени гласник РС”, број 72/12),  која је ступила на снагу 3. августа 2012. 

године.    

Влада је 2. новембра 2012. године донела Решење о постављењу др Славке Драшковић за директора 

Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, (у даљем тексту: Канцеларија).  
 Од дана постављења директора, активности Канцеларије су усмерене ка  успостављању новог начина 

рада. Донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и израђен  План рада 

Канцеларије за 2013. годину, у складу са инструкцијама Генералног секретаријата Владе.  

 Како је Канцеларија преузела део надлежности ранијег Министарства вера и дијаспоре,  спроведени су 

неопходни административно-технички послови око промене назива, израде печата и промене интернет домена.  

 Покренут је поступак измене и допуне Закона о дијаспори и Србима у региону („Службени гласник 

Републике Србије”, број  88/09), и у вези са тим формирање међуресорне радне групе.  

Иницирана је израда Акционог плана за спровођење Стратегије очувања и јачања односа матичне државе 

и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону за 2013. и 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 

14/11).  Стратегијом је прописано да Влада доноси акциони план за спровођење Стратегије за период од две 
године (Глава VII), међутим у претходном периоду Предлог акционог плана није упућен Влади на усвајање. 

На захтев Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Републике Србије, припремљен је 

Календар манифестација, односно догађања које обележава наша дијаспора и Срби у региону.  
У Канцеларији је одржан састанак са представницима Српске православне епархије Темишвар, након чега 

је надлежним институцијама Републике Србије  упућена иницијатива за подршку решавању ситуације око 

задужбине Персиде Макри Стојковић „Макрин дом”. 

 Са локалним самоуправама успостављена је сарадња на отварању  канцеларија за дијаспору у местима из 

којих велики број наших грађана живи и ради у иностранству.  Ово је битно за пројекат завичајних удружења и 

инвестирање у привреду локалних самоуправа. 

 Стручне службе Канцеларије почеле су организовање посебног адресара за континуирано уношење 

адреса наших људи у расејању и стварање централне базе података.  

Настављена је сарадња са Јавним сервисом Радио-телевизије Србије на основу Протокола о сарадњи, 
закљученог 1. јануара 2010. године, којим је омогућено емитовање сателитског програма националне телевизије у 

Европи, Америци, Кaнади и Аустралији. Протокол  је заснован на државном и националном интересу да се 

програм националне телевизије види у свим деловима света, где живи српска дијаспора, коју чини између три и 
четири милиона људи. 
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 Oстварена је значајна сарадња са дијаспором и Србима у региону у области просвете. Достављене  су 

књиге за допунске школе за децу предшколског узраста која живе у Републици Француској, Републици 

Македонији и Аустралији. 

 Овај двомесечни извештајни период, од постављења директора Канцеларије до краја 2012. године, 
карактерише значајан рад на унапређењу комуникације са дијаспором посредством нових технологија. Окупљен 

је експертски тим који треба да помогне стварању сопствене платформе и портала, који би значајно унапредио 

комуникацију са расејањем.  
 Предузете су  и мере за подизање капацитета Канцеларије (набавка опреме, стручно усавршавање 

запослених), односно стварање услова за несметану реализацију програма, пројеката и програмских активности, 

предвиђених Планом рада Канцеларије за 2013. годину. 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 

Финансирање 
 

Назив 

 
Резултат 

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

 

Референтни 

документ 

Ред. 

бр. 

I II III IV 
1.  Пројекат:              

„Ћирилица”очување 

српског језика изван 

граница Републике 

Србије 

Дистрибуиране књиге за децу 

предшколског узраста у 

дијаспори и региону 

01 319.285 RSD Стратегије 

очувања и јачања 

односа матичне 

државе и 

дијаспоре и 

матичне државе и 

Срба у региону  

2.  Пројекат:               

Емитовање сателитског 

програма Јавног сервиса 

РТС за Европу, 

Аустралију и Северну 

Америку 

Закупљен сателит за емитовање 

програма у 2013. години; боља 

свакодневна информисаност 

дијаспоре 

01 125.000.000 

RSD 

Стратегије 

очувања и јачања 

односа матичне 

државе и 

дијаспоре и 

матичне државе и 

Срба у региону  

3.  Пројекат:       

Информисање дијаспоре 

- набавка опреме за 

директан пренос 

догађаја из свечане сале 

Канцеларије 

Пуштена у рад опрема којом се 

омогућава директоно 

преношење и одложено гледање 

манифастација из свечане сале 

Канцеларије преко сајта (live 

streaming) 

01 394.559 RSD Стратегије 

очувања и јачања 

односа матичне 

државе и 

дијаспоре и 

матичне државе и 

Срба у региону  

4. Пројекат:                

Подизање капацитета 

Канцеларије за сарадњу 

с дијаспором и Србима у 

региону 

Набављена техничка опрема 

(рачунари, телефакс и др.); 

организовано учење страног 

језика за запослене 

01 935.550 RSD Стратегије 

очувања и јачања 

односа матичне 

државе и 

дијаспоре и 

матичне државе и 

Срба у региону  
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ЗАКОНИ О ПОТВРЂИВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА 
 

 

 

Назив акта 

 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника РС 

– 

Међународни 

уговори” 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

1. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Молдавије о 

реадмисији лица која 

незаконито бораве и 

Протокола о спровођењу 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Молдавије о 

реадмисији лица која 

незаконито бораве 

Стране су закључиле овај 

споразум у жељи да унапреде 

сарадњу и обезбеде 

делотворнију примену прописа о 

кретању лица, сматрајући 

приоритетом поштовање и 

обезбеђивање права и гаранција, 

у намери да уреде реадмисију 

лица и утврде услове транзита 

држављана трећих држава и 

лица без држављанства чији је 

улазак или боравак на 

територији државе друге Стране 

уговорнице 

Народна 

скупштина  

усвојила 

2/12 

28. септембар 

/ 

2. Закон о потврђивању 

Споразума о међусобном 

признању замене возачких 

дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Италије 

 

Овим споразумом уговорне 

стране узајамно признају, у 

сврху замене, важече возачке 

дозволе које нису привременог 

карактера, а издате су од стране 

надлежних органа једне од 

Уговорних страна према 

њиховом националном 

законодавству на име носиоца 

возаче дозволе. 

Hародна 

скупштина  

 усвојила 

2/12 

28. септембар 

/ 

3. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Мађарске о граничној 

контроли у друмском, 

железничком и водном 

саобраћају  

Стране су закључиле овај 

споразум ради убрзања и 

олакшања контроле прелаза 

државне границе 

Народна 

скупштина  

усвојила 

4/12 

15. новембар 

/ 

4. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и   Владе 

Руске Федерације о 

оснивању Српско-руског 

хуманитарног центра 

 

Овим споразумом основан је 

српско-руски хуманитарни 

центар, ради обављања задатака 

хуманитарног реаговања у 

ванредним ситуацијама на 

територији Републике Србије и 

других земаља у окружењу 

Народна 

скупштина  

усвојила 

6/12 

24. децембар 

/ 

 

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ  
 

1. Закон о потврђивању 

Предлога измене Статута 

Међународног монетарног 

фонда о реформи Одбора 

извршних директора 

Потврђује се Предлог измене 

Статута Међународног 

монетарног фонда о реформи 

Одбора извршних директора, 

усвојен 15. децембра 2010. 

Народна 

скупштина 

усвојила 

2/12 

 28. септембар 
/ 
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Назив акта 
 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника РС 

– 

Међународни 

уговори” 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

 године у Вашингтону, 

Резолуцијом Одбора гувернера 

број 66-2 

2. Закон о потврђивању 

Уговора о гаранцији (АД 

Железнице Србије: 

Рехабилитација пруга) 

између Републике Србије и 

Европске банке за обнову и 

развој 

Потврђује се Уговор о гаранцији 

(АД Железнице Србије: 

Рехабилитација пруга) између 

Републике Србије и Европске 

банке за обнову и развој, 

потписан 27. јануара 2012. 

године у Београду 

Народна 

скупштина 

усвојила 

3/12 

 9. новембар 
/ 

3. Закон о потврђивању 

Уговора о гаранцији 

(пројекат унапређења 

водних система у Суботици) 

између Републике Србије и 

Европске банке за обнову и 

развој 

Потврђује се Уговор о гаранцији 

(Пројекат унапређења водних 

система у Суботици) између 

Републике Србије и Европске 

банке за обнову и развој, 

потписан 4. маја 2012. године у 

Београду 

Народна 

скупштина 

усвојила 

3/12 

 9. новембар 
/ 

4. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Грузије о сарадњи и 

узајамној помоћи у 

царинским питањима 

Потврђује се Споразум између 

Владе Републике Србије и Владе 

Грузије о сарадњи и узајамној 

помоћи у царинским питањима, 

сачињен у Београду, 4. априла 

2012. године 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

3/12 

 9. новембар 
/ 

5. Закон о потврђивању 

Уговора између Владе 

Републике Србије и Владе 

државе Палестине о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на 

порезе на доходак 

Потврђује се Уговор између 

Владе Републике Србије и Владе 

Државе Палестине о избегавању 

двоструког опорезивања у 

односу на порезе на доходак, 

потписан 27. априла 2012. 

године у Београду 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

5/12 

 22. новембар 
/ 

6. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о 

сарадњи и узајамној помоћи 

у царинским питањима 

Потврђује се Споразум између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о сарадњи 

и узајамној помоћи у царинским 

питањима, сачињен у Минску, 1. 

фебруара 2012. године 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

6/12 

 24. децембар 
/ 

7. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Грузије о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на 

порезе на доходак и на 

имовину 

Потврђује се Уговор између 

Републике Србије и Грузије о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на порезе 

на доходак и на имовину, 

потписан 4. априла 2012. године 

у Београду 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

6/12 

 24. децембар 
/ 

8. Закон о потврђивању 

Уговора између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Тунис о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на 

порезе на доходак и на 

имовину 

Потврђује се Уговор између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Тунис о избегавању 

двоструког опорезивања у 

односу на порезе на доходак и на 

имовину, потписан 11. априла 

2012. године у Београду 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

6/12 

 24. децембар 
/ 

9. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Канаде о 

избегавању двоструког 

Потврђује се Уговор између 

Републике Србије и Канаде о 

избегавању двоструког 

опорезивања у односу на порезе 

Народна 

скупштина 

усвојила 

 

6/12 

 24. децембар 
/ 
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Статус 
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опорезивања у односу на 

порезе на доходак и на 

имовину 

на доходак и на имовину, 

потписан 27. априла 2012. 

године у Београду 

10. Предлог Закона o 

потврђивању Протоколa о 

меродавном праву за 

обавезе издржавања 

 

Потврђује се Протокол о 

меродавном праву за обавезе 

издржавања, који је под 

окриљем Хашке конференције за 

међународно приватно право 

закључен у Хагу 23. новембра 

2007. године, у оригиналу на 

енглеском и француском језику 

У процедури, 

упућен 7. 

децембра 

 

/ / 

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
 

1. Закон о потврђивању 

Споразума између 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине о узајамном 

заступању у пружању 

конзуларне заштите и 

услуга у трећим земљама 

 

 

Стране су се договориле да 

пружају конзуларну заштиту и 

услуге држављанима друге 

стране уговорнице преко мреже 

дипломатско-конзуларних 

представништава, на територији 

трећих држава у којима не 

постоје дипломатско-конзуларна 

представништва Републике 

Србије, односно Босне и 

Херцеговине, уколико се трећа 

држава томе не противи 

Народна 

скупштина  

усвојила 

2/12 

28. септембар 

/ 

2. Предлог закона о 

потврђивању Конзуларне 

конвенције између 

Републике Србије и Црне 

Горе 

Овом конвенцијом је регулисана 

конзуларна заштита међу 

уговорним странама. 

У процедури, 

упућен  8. 

октобра 2012. 

године  

/ / 

3. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Специјалне 

Административне Регије 

Макао Народне Републике 

Кине о међусобном укидању 

виза 

Oвим споразумом уговорено 

укидање виза између уговорних 

страна. 

У процедури, 

упућен  11. 

октобра 2012. 

године 

/ / 

4. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Аргентине о 

бављењу плаћеним 

пословима чланова 

породица дипломатског, 

конзуларног, 

административног и 

техничког особља њихових 

дипломатско-конзуларних 

представништава 

Овим споразумом се регулише 

бављење пословима чланова 

породица дипломатског, 

конзуларног, административног 

и техницког особља 

У процедури, 

упућен  21. 

децембра 

2012. године 

/ / 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
 

1. Закон о потврђивању 

Споразума о сарадњи у 

области одбране између 

Владе Републике Србије и 

Владе Демократске Народне 

Републике Алжира 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

2/12 

28. септембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

2. Закон о потврђивању 

Меморандума о разумевању 

између Владе Републике 

Србије и Уједињених нација 

о доприносу систему ''Stand 

by'' аранжмана Уједињених 

нација 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

2/12 

28. септембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

3. Закон о потврђивању 

Меморандума о разумевању 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Индонезије о сарадњи у 

области одбране 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

6/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

4. Закон о потврђивању 

Споразума о сарадњи у 

области одбране између 

Владе Републике Србије и 

Владе Републике Грчке 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

6/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

5. Закон о потврђивању 

Споразумa између Владе 

Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Бразил о 

сарадњи у области одбране 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

6/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

6. Закон о потврђивању 

Споразумa између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Анголе о 

сарадњи у области одбране 

Потврђивање међународног 

уговора 

Народна 

скупштина 

усвојила 

6/12 

24. децембар 

Стратегија 

одбране 

Републике 

Србије 

7. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Намибије о сарадњи у 

области одбране 

Споразумом се регулису 

модалитети сарадње у области 

одбране између уговорних 

страна 

У процедури, 

упућен  10. 

децембра  

2012. године  

/ / 

 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
 

1. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Вијећа 

министара Босне и 

Херцеговине о пловидби 

пловним путевима на 

унутрашњим водама и 

њиховом техничком 

Овим споразумом уређују се 

односи уговорних страна који се 

односе на пловидбу пловним 

путевима реке Саве и Дрине 

Народна 

скупштина  

усвојила 

6/12 

24. децембар 

/ 
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одржавању 

2. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Летоније о међународном 

друмском саобраћају 

Уговорно се уређују односи у 

области друмског саобраћаја 

између Републике Србије и 

Републике Летоније 

У процедури, 

упућен  

7. децембра  

            / Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

3. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Кабинета 

министара Украјине о 

друмском превозу путника и 

ствари 

Уговорно се уређују односи у 

области друмског саобраћаја 

између Републике Србије и 

Украјине 

У процедури, 

упућен  

7. децембра  

            / Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 2008. 

до 2015. године 

4. Предлог закона о 

потврђивању Споразума о 

сарадњи у области 

ваздушног саобраћаја 

измађу Владе Републике 

Србије и Владе Црне Горе 

Законом се потврђује Споразум 

потписан 3. фебруара 2012. 

године којим се унапређује 

сарадња у области ваздушног 

саобраћаја између Републике 

Србије и Републике Црне Горе 

У процедури, 

упућен  

21. децембра   

 

/ / 

5. Предлог закона о 

потврђивању Конвенције о 

ограничењу одговорности за 

поморска потраживања и 

Протокола из 1996. године о 

изменама и допунама 

Конвенције о ограничењу 

одговорности за поморска 

потраживања 

Конвенцијом и Протоколом се 

уређују износи ограничења 

одговорности за поморска 

потраживања, као и разлози за 

губитак права на ограничење 

одговорности 

У процедури, 

упућен  

29. децембра 

/ / 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Македоније о правној 

помоћи у грађанским и 

кривичним стварима 

Уговором се регулише правна 

помоћ између две државе у 

грађанским и кривичним 

стварима, као и питања 

поступања по замолницама за 

правну помоћ, допринеће бољој 

сарадњи две државе и већој 

правној сигурности физичких и 

правних лица   

Народна 

скупштина 

усвојила 

5/12 

22. новембар 

 

/ 

2. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Македоније о међусобном 

Уговор предвиђа да се према 

држављанима једне државе 

уговорнице којима су изречене 

кривичне санкције које се 

Народна 

скупштина 

усвојила 

5/12  

22. новембар 

/ 
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извршавању судских одлука 

у кривичним стварима 

састоје у лишењу слободе или 

условне осуде  (надзор) у другој 

држави уговорници, исте 

извршавају у држави чији су 

држављани или у којој имају 

пребивалиште 

3. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Македоније о изручењу 

Уговор омогућава услове за 

чвршћу, обавезнију и ефикаснију 

правну сарадњу између две 

земље у вези са питањем 

изручења  окривљених и 

осуђених лица 

Народна 

скупштина 

усвојила 

5/12  

22. новембар 

/ 

4. Закон о потврђивању 

Уговора између Републике 

Србије и Републике 

Словеније о међусобном 

извршавању судских одлука 

у кривичним стварима 

Уговором се уређују питања 

извршења кривичних пресуда у 

односу на санкцију 

Народна 

скупштина 

усвојила 

5/12  

22. новембар  

/ 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 
1. Предлог закона о 

потврђивању Међународног 

уговора о биљним 

генетичким ресурсима за 

храну у пољопривреду 

Уређује услове за очување и 

одрживо коришћење биљних 

генетичких ресурса за храну у 

пољопривреди и  праведну и 

једнаку расподелу користи које 

проистичу из њиховог 

коришћења 

У процедури, 

упућен 29. 

новембра 

/ Стратегија 

развоја 

пољопривреде 

Србије;   

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја 

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
 

1. Предлог закона о 

потврђивању Споразума 

између држава чланица 

Здравствене мреже 

Југоисточне Европе о 

аранжману са земљом 

домаћином о седишту 

Секретаријата Здравствене 

мреже Југоисточне Европе 

 

Здравствена мрежа Југоисточне 

Европе представља удружену 

иницијативу министарстава 

здравља Републике Албаније, 

Босне и Херцеговине, Републике 

Бугарске, Републике Хрватске, 

Републике Молдавије, Црне 

Горе, Румуније, Републике 

Србије и Републике Македоније; 

Ова регионална организација 

оформљена је Дубровачком 

повељом из 2001. године од 

стране Светске здравствене 

организације - Регионалне 

канцеларије за Европу, Савета 

Европе, Банке за развој Савета 

Европе и Пакта за стабилност 

Југоисточне Европе, са циљем 

унапређења сарадње држава 

чланица, као и унапређења 

здравственог стања становника 

региона Југоисточне Европе   

У процедури,  

упућен 

13. новембра  

 

/ / 

2. Предлог закона о Циљ Протокола је да се на свим У процедури,  / / 
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потврђивању Протокола о 

води и здрављу уз 

Конвенцију о заштити и 

коришћењу прекограничних 

водотокова и међународних 

језера из 1992. године 

нивоима промовише  заштита 

здравља  људи,  благостање  

појединца и колектива, као и да 

се подржи одрживи развој кроз 

заштиту екосистема, унапређење 

водоснабдевања, превенцију, 

контролу и смањење болести 

повезаних са водом, као и 

обезбеђење приступа води за 

пиће за свакога и обезбеђење 

санитација за све у оквиру 

интегрисаних водоводних 

система усмерених на одрживу 

упоребу водних ресурса, на 

квалитет околних вода и 

заштиту околних екосистема 

упућен 

10. децембра  

 

 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

1. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Италије о 

сарадњи у области 

енергетике 

Ближе је одређена сарадања две 

државе у погледу коришћења 

хидро потенцијала за изградњу 

хидро електрана 

Народна 

скупштина 

усвојила 

7/12 

29. децембар 

/ 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 

 
1. Предлог закона о 

потврђивању Протокола о 

заштити и одрживом 

коришћењу биолошке и 

предеоне разноврсности уз 

Оквирну конвенцију о 

заштити и одрживом развоју 

Карпата усвојене у Кијеву 

22. маја 2003. године 

Протоколом се модификују нека 

решења из Оквирне конвенције, 

а којом је регулисан правац 

развоја Карпата. 

У процедури, 

упућен  21. 

децембра 

2012. године 

/ / 

 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 
1. Закон о потврђивању 

Споразума између 

Републике Србије и 

Републике Аустрије о 

социјалној сигурности 

Потврђен је Споразум који 

представља свеобухватни 

међународни споразум из 

области социјалне сигурности, а 

који садржи одредбе о 

остваривању права из пензијског 

и инвалидског осигурања, 

здравствене заштите и обавезног 

здравственог осигурања, права 

за случај незапослености и 

дечијег додатка 

Народна 

скупштина 

усвојила 

2/12 

28. септембaр 

Национална 

стратегија 

одрживог 

развоја; 

Национална 

стратeгија о 

старењу 

2. Закон о потврђивању 

Споразума између 

Републике Србије и 

Потврђен је Споразум који 

представља свеобухватни 

међународни споразум из 

Народна 

скупштина 

усвојила 

2/12 

28. септембaр 

Национална 

стратегија 

одрживог 



 

 635 

Назив акта 
 

Опис 
 

Статус 

Број 

„Службеног 

гласника РС 

– 

Међународни 

уговори” 

датум 

Референтни 

документ 
Ред. 

бр. 

I II III IV V 

Словачке Републике  о 

социјалној сигурности 

области социјалне сигурности, а 

који садржи одредбе о 

остваривању права из пензијског 

и инвалидског осигурања, 

здравствене заштите и обавезног 

здравственог осигурања, права 

за случај незапослености и 

дечијег додатка 

развоја; 

Национална 

стратeгија о 

старењу 

3. Предлог Закона о допуни 

Закона  о потврђивању 

Конвенције Међународне 

организације рада о раду 

помораца, 2006 

 

Обезбеђивање заштите  

посадама бродова – односно 

поморцима из Републике Србије 

који су запослени на бродовима 

као чланови посада  

У процедури, 

упућен 14. 

децембра 

/ / 

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 
1. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе  

Републике Србије и Владе 

Народне Демократске 

Републике Алжир о 

узајамном подстицању и 

заштити улагања 

Споразум закључен у жељи да 

стране уговорнице охрабре своје 

држављане да инвестирају 

капитал, технологију и знање на 

њиховим територијама. 

Народна 

скупштина  

усвојила 

5/12 

22. новембар 

/ 

 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

 
1. Закон о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Словачке Републике о 

узајамној заштити тајних 

података  

           

 

Овим споразумом су регулисана 

правила којим се уређује 

узајамна заштита тајних 

података међу уговорним 

странама 

Народна 

скупштина  

 усвојила 

6/12 

24. децембар 

/ 

 


