„Службени гласник РС“, бр. 69/10
На основу члана 42. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ВЛАДЕ
Члан 1.
У Пословнику Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06 – пречишћен текст,
69/08, 88/09 и 33/10), у члану 39а после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Уз нацрт закона и предлог уредбе или одлуке предлагач као прилоге
доставља и изјаву са којим је стратешким документом Владе (стратегија, акциони
план и др.) усклађен акт који се предлаже, као и изјаву да ли је нацрт закона,
односно предлог уредбе или одлуке планиран годишњим планом рада Владе, а која
у случају да тај акт није планиран годишњим планом рада Владе, садржи и
објашњење разлога који указују на неопходност разматрања тог акта.“
Члан 2.
После члана 68. додаје се Глава IIIа са чл. 68а-68в, који гласе:
„IIIа ТЕМАТСКА И ПОСЕБНА СЕДНИЦА
Тематска седница
Члан 68а
Влада може одржати тематску седницу.
Тематску седницу сазива председник Владе.
Тематска седница одржава се на основу дневног реда који унапред утврђује
председник Владе.
Тематска седница сазива се ради разматрања стања у појединој области,
односно ради разматрања питања која се односе на вођење политике у појединој
области.
Председник Владе може позвати представнике других државних органа да
узму учешће на тематској седници Владе уколико оцени да њихово учешће на
седници може допринети свеобухватнијем сагледавању питања која су на дневном
реду тематске седнице Владе.
На остала питања везана за одржавање седнице, припремање материјала за
седницу и ток тематске седнице Владе сходно се примењују правила из овог
пословника која се односе на седницу Владе.

Посебна седница
Члан 68б
Влада може одржати посебну седницу.
Председник Владе може, поводом обележавања државних и међународних
празника и других догађаја од посебног значаја за Републику Србију односно за
рад Владе, сазвати посебну седницу Владе, а може и позвати председника
Републике, председника Народне скупштине, као и представнике других органа и
организација из земље и иностранства да присуствују седници и да се обрате
Влади.“
Члан 3.
У Глави IV, у одељку 1. назив пододељка Е) и чл. 76-79. мењају се и гласе:
„Е) План рада Владе и извештај о раду Владе
Годишњи план рада Владе
Члан 76.
Влада усваја годишњи план рада, којим одређује своје циљеве и
послове, као и циљеве и послове органа државне управе и очекиване резултате.
Годишњи план рада Владе заснива се на годишњим плановима рада органа
државне управе, израђених у складу са методологијом средњорочног планирања,
које они достављају Генералном секретаријату преко Информационог система за
планирање и извештавање.
Генерални секретар доноси инструкције којима се утврђује методологија,
поступак и структура за сачињавање годишњег плана рада Владе.
Поступак усвајања годишњег плана рада Владе
Члан 77.
Орган државне управе дужан је да достави предлог плана рада до 10.
новембра текуће године за наредну годину.
Влада усваја годишњи план рада до краја децембра текуће године за
наредну годину.
Влада може, ако се укаже потреба након усвајања закона о буџету
Републике Србије усвојити ревидиран годишњи план рада Владе.
Предлог годишњег плана рада Владе припрема Генерални секретаријат, као
носилац задатка, у сарадњи са Министарством финансија и Републичким
секретаријатом за законодавство.
Годишњи извештај о раду Владе
Члан 78.
Влада усваја годишњи извештај о свом раду, који подноси Народној
скупштини.

У годишњем извештају о раду Влада оцењује реализацију годишњег плана
рада и друге послове које је обавила ван плана рада.
Годишњи извештај о раду Владе заснива се на годишњим извештајима о
раду органа државне управе, које они достављају Генералном секретаријату.
Генерални секретар доноси инструкције којима се утврђује методологија,
поступак и структура за сачињавање годишњег извештаја о раду Владе.
Поступак усвајања годишњег извештаја о раду Владе
Члан 79.
Орган државне управе дужан је да достави свој извештај о раду до 1. марта
текуће године за претходну годину.
Влада усваја годишњи извештај о раду до 1. маја текуће године за претходну
годину.
Предлог годишњег извештаја о раду Владе припрема Генерални
секретаријат, као носилац задатка, у сарадњи са Министарством финансија и
Републичким секретаријатом за законодавство.“
Члан 4.
Одредбе члана 39а ст. 1. и 2. и члана 46. став 4. Пословника Владе
(„Службени гласник РС“, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09 и 33/10), у делу
који се односи на прилоге уз предлог уредбе и предлог одлуке којом се врши
усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније и
прибављање мишљења Канцеларије за европске интеграције на предлог уредбе или
одлуке почињу да се примењују од 1. јула 2011. године.
У Одлуци о изменама и допунама Пословника Владе („Службени гласник
РС“, број 33/10), у члану 5. речи: „ ,а одредбе члана 2. и члана 4. ст. 1. и 2. у делу
који се односи на припрему предлога уредбе и предлога одлуке којом се врши
усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније од 1. октобра
2010. године“ бришу се.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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У Београду, 23. септембра 2010. године
Влада
Први потпредседник Владе –
Заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

